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„Statul providen]ial”

Dan POPESCU
Emil DAVID

Contabiliz@m
e}ecuri }i datorii!

Pe m@sur@ ce se centralizeaz@ datele statistice certe privitoare la bilan]ul anul economic 2007, prinde contur un tablou
în nuan]e predominant cenu}ii. Dac@, pe parcursul celui dintâi
„an european”, ne-am mai putut juca de-a predic]iile optimiste,
f@când slalom printre realit@]i dure, acum momentul adev@rului
ne a}az@ exact unde ne e locul. {i, din p@cate, nu prea avem
motive de mul]umire, pentru c@, privind cifrele bilan]ului anual,
nu se poate trage decât o singur@ concluzie: România, departe
de a se dovedi „copilul teribil” al Comunit@]ii Europene, a}a cum
plusau ini]ial guvernan]ii, a fost mai curând coda}ul echipei,
încheind lamentabil o prim@ etap@ din dificilul parcurs al integr@rii europene. Departe de a-}i restructura profund }i adapta
economia la exigen]e superioare, România s-a dezvoltat în 2007
mai mult pe seama datoriilor externe }i a importurilor. Ce semnifica]ie }i însemn@tate real@ mai poate avea o cre}tere economic@ de 6-7 procente, când o raport@m la derapajele macroeconomice care ne-au adus într-o acut@ stare de criz@? Statisticile
sunt, din aceast@ perspectiv@, neiert@toare.
Am încheiat anul 2007 cu un deficit dublu al contului
curent, comparativ cu anul anterior, }i o cre}tere cu circa 25 la
sut@ a datoriei externe, ceea ce echivaleaz@ cu mai mult de o
treime din produsul intern brut na]ional.

„Dac@ statul este puternic,
ne zdrobe}te. Dac@ el este
slab, noi pierim”

Paul Valery

Interven]iile statului în „afacerile cet@]ii”, interven]ii de tip institu]ional, nu
sunt deloc un fenomen nou. În mod temporar }i mai ales dup@ primul r@zboi
mondial, asemenea interven]ii s-au v@dit
mai pronun]ate în Statele Unite (NewDeal-ul, „Noua Politic@ Economic@” ini]iat@ }i desf@}urat@ de pre}edintele american Franklin Delano Roosevelt) }i în

Decebal N. Tod@ri]@
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Sediul Camerei de Comer], Industrie }i
Agricultur@ a Jude]ului Sibiu

Imaginea s@pt@m$nii

Cum asigur@m
securitatea energetic@?
… Ipotecând viitorul?
„Nici un om nu are dreptul
s@ lase lumea noastr@ cu defectele
cu care o g@se}te. Noi trebuie s@
facem tot ce ne st@ în putin]@
pentru a crea o lume mai bun@”

(A.J. Cronin)

continuare ^n pagina 5

continuare ^n pagina 4

Bursa din Sibiu

continuare ^n pagina 2

Decizia Marii Britanii de a-}i fundamenta politica energetic@ pe termen lung, construind noi centrale
Lia BALTADOR nucleare, a suscitat numeroase discu]ii cu privire la oportunitatea, eficien]a }i moralitatea
acestui demers. O parte dintre statele membre ale Uniunii
Europene, ca, de exemplu, Austria, Danemarca, Portugalia
}i Spania se opun utiliz@rii energiei nucleare pe teritoriul
comunitar. Italia, Germania, Suedia, Olanda }i Marea Britanie }i-au reconsiderat pozi]ia cu privire la aceast@ surs@
de energie, proiectând }i încurajând extinderea utiliz@rii
energiei nucleare. Domeniul energiei atomice reprezint@
unul dintre cele mai vechi sectoare comune.

Fran]a (Frontul Popular, în spe]@ „guvernarea Leon Blum”, de la mijlocul deceniului 4 al secolului trecut), a}adar, în zorii
timpului de dup@ criza din 1929-1933.
Dup@ cum scrie istoricul economist francez Pierre Thibault, un analist de marc@
al domeniului, în lucrarea sa „Le temps
de la contestation”, „devenite imperative
}i totale odat@ cu al doilea r@zboi mondial, când legi excep]ionale structurau firesc întreaga via]@ economic@ }i social@
a celor mai multe din entit@]ile statale,
astfel de interven]ii s-au relevat mai necesare ca niciodat@ în timpul imediat – }i
nu doar imediat – de dup@ conflict.

Detroit, 2008: viitorul pe podium

Franklin D. Roosevelt

Public@m,
^n exclusivitate,
Statutul Camerei
de Comer], Industrie
}i Agricultur@ a
Jude]ului Sibiu
^n paginile 2,3,6 }i 7

Câte recorduri
trebuie s@ mai
bat@ leul?

Anul aceasta, care de
abia a început, a adus
deja mai multe recorduri
pentru moneda na]ional@, în devalorizarea de
care pare c@ nu mai
scap@. Pe deoparte, îngrijoreaz@ noile valori,
Dan SUCIU neobi}nuite dup@ ani de
apreciere, pe de alt@
parte sperie viteza aceasta cu care trece
de la o cota]ie la alta. Între maximum
istoric }i minimum istoric, au trecut doar
}ase luni }i câteva zile. Schimb@rile de
curs de peste 15% procente se produceau
înainte de 2007, pe parcursul a unui an.
Intre ianuarie 2003 si ianuarie 2004, leul a
ajuns de la de la 35 000 la 41 300, recordul absolut de devalorizare în raport cu
euro (Un 4,13 transformat în lei noi). Cei
60 de bani de atunci - sau 60 000 de lei
vechi - rivalizeaz@ cu cei devalorizarea de
60 bani de acum. Dar, timpul pare c@ se
comprim@, pentru c@ devalorizarea aceea
s-a produs într-un an de zile, pe când
acum, totul s-a petrecut în }ase luni. În
plus, la un curs mai mic al leului în raport cu euro, devalorizarea se simte altfel,
raportarea e alta. În defavoarea timpurilor
moderne. Pe scurt, atunci când e vorba de
devalorizare, timpul nu mai are r@bdare.
Reperele conteaz@, desigur, atunci când se
fac considera]ii în leg@tur@ cu dimensiunile. Atunci când compar@m maximele din
aceste zile, cu minimele de acum 6 luni,
contrastul este mare. Dinspre BNR, mesajul de stabilire a reperului este altul.

continuare ^n pagina 5
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STATUTUL CAMEREI DE COMER[, INDUSTRIE

Celebrul CORSO, din Sibiu, ^n secolul trecut

Capitolul I: DISPOZI[II GENERALE
Art.1. Camera de Comer], Industrie }i
Agricultur@ Sibiu, denumit@ în continuare Camera, este organizat@ }i func]ioneaz@ conform
Statutului propriu, elaborat în baza Legii Camerelor de Comer] din România nr. 335/2007
}i a dispozi]iilor Statutului-Cadru al Camerelor
Jude]ene, legal instituite conform Legii 335/2007,
adoptat de Adunarea General@ a Membrilor
Camerei de Comer] }i Industrie a României,
din data de 27.12.2007.
Art.2. Camera este o organiza]ie autonom@, neguvernamental@, apolitic@, f@r@ scop
patrimonial, de utilitate public@, cu personalitate juridic@, creat@ în scopul de a reprezenta,
ap@ra }i sus]ine interesele membrilor lor }i ale
comunit@]ii de afaceri în raport cu autorit@]ile
publice }i cu organismele din ]ar@ }i din
star@in@tate.
Art.3. Camera de Comer], Industrie }i
Agricultur@ a jude]ului Sibiu are drept misiune
crearea, men]inerea }i dezvoltarea unui mediu
de afaceri favorabil }i flexibil, în m@sur@ s@ genereze dezvoltare economic@ }i social@ durabil@.
Art.4. Camera este înfiin]at@ din ini]iativa comercian]ilor }i a dobândit personalitate
juridic@ la data intr@rii în vigoare a Hot@rârii
de Guvern nr. 799 din 23 iulie 1990 }i este
continuatoarea de drept a Camerei de Comer]
}i Industrie Sibiu, desfiin]at@ prin Decretul nr.
74 din 1949.
Art.5. Camera are sediul central în municipiul Sibiu, str. Telefoanelor nr. 1, jude]ul Sibiu.
Camera poate constitui sucursale, birouri sau
sedii secundare, atât în ]ar@, cât }i în str@in@tate, denumite reprezentan]e, în func]ie de necesit@]ile Comunit@]ii de Afaceri, cu hot@rârea
adun@rii generale a membrilor s@i. Acestea pot
dobândi personalitate juridic@, pe baza hot@rârii membrilor Camerei, în condi]iile legii.

Capitolul II: ATRIBU[IILE CAMEREI
Art.6. Camera îndepline}te urm@toarele

atribu]ii:

6.1. reprezint@ }i ap@r@ interesele Comunit@]ii

de Afaceri în raport cu autorit@]ile române }i
cu organiza]ii similare din str@in@tate, contribuind ca actor activ la constituirea unui mediu
de afaceri favorabil, la ini]ierea }i desf@}urarea
de activit@]i a c@ror finalitate o constituie dezvoltarea economic@ }i social@ durabil@. Camera
promoveaz@ }i sus]ine principiile economiei de
pia]@ func]ionale }i în special principiul concuren]ei libere }i al reglajului pie]elor prin raportul natural cerere/ofert@;
6.2. reprezint@, sus]ine }i ap@r@ interesele economice }i profesionale ale membrilor s@i }i ale
Comunit@]ii de Afaceri, în rela]ii cu ter]i; colecteaz@ propuneri de modificare legislativ@ - a
c@ror acceptare ar duce la îmbun@t@]irea mediului de afaceri }i la accelerarea procesului de
dezvoltare economic@ local@ }i regional@ - }i
le prezint@ structurilor executive sau celor legislative, organizeaz@ }i desf@}oar@ activit@]i de
lobby pentru sus]inerea modific@rilor legislative
sau procedurale necesare dezvolt@rii mediului
de afaceri;

6.3. sprijin@ membrii s@i în rela]ia economic@

cu reprezentan]ele oficiale ale altor State, cu
consulatele }i organismele din str@in@tate, similare Camerei;
6.4. sprijin@ autorit@]ile administra]iei publice
locale în scopul dezvolt@rii economice a zonei,
încheie protocoale cu autorit@]ile administra]iei
publice locale, jude]ene sau na]ionale, precum
}i cu structurile regionale, în vederea realiz@rii
scopului pentru care a fost înfiin]at@ }i a realiz@rii ac]iunilor pe care le ini]iaz@, în folosul
dezvolt@rii economice în teritoriu;
6.5. sprijin@ autorit@]ile administra]iei publice
locale }i jude]ene precum }i structurile regionale în scopul dezvolt@rii economico - sociale
a jude]ului }i regiunii, inclusiv prin parteneriat public-privat;
6.6. furnizeaz@ gratuit autorit@]ilor administra]iei publice locale sau centrale, la cerere, toate
informa]iile din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau
convenite prin protocol;
6.7. solicit@ }i primesc gratuit de la autorit@]ile
publice locale }i centrale toate informa]iile din
domeniul de activitate stabilite prin lege sau
protocol;
6.8. prezint@ institu]iilor abilitate, la cerere sau
din proprie ini]iativ@, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
6.9. particip@ la }edin]ele comisiilor, consiliilor
}i comitetelor de lucru sau de specialitate înfiin]ate pe lâng@ autorit@]ile/organismele publice
locale }i jude]ene, precum }i pe lâng@ structurile regionale }i informeaz@ membrii;
6.10. colaboreaz@ cu institu]iile Statului, cu parteneri din domeniul public }i/sau privat din ]ar@
}i str@in@tate în vederea îndeplinirii atribu]iilor sale;
6.11. elaboreaz@ la nivel sectorial }i de ansamblu studii }i analize economice privind evolu]ia
economic@ a localit@]ilor, jude]ului, regiunii, prin
mijloace proprii sau în colaborare cu parteneri
din domeniul public sau privat;
6.12. pune la dispozi]ia Guvernului }i autorit@]ilor publice, din ini]iativ@ proprie sau la cererea acestora, informa]ii }i opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale
ale economiei;
6.13. elaboreaz@ anual un raport privind starea
economiei jude]ene;
6.14. elaboreaz@ procedurile de lucru privind
activitatea proprie;
6.15. realizeaz@ }i administreaz@ infrastructura
de afaceri de interes jude]ean: parcuri industriale, }tiin]ifice }i tehnologice, incubatoare de afaceri }i tehnologice, centre de transfer }i informare tehnologic@, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expozi]ionale, pie]e virtuale, burse de m@rfuri }i valori, case de licita]ii;
6.16. desf@}oar@ activit@]i de cercetare-dezvoltare, în interesul Comunit@]ii de Afaceri }i
sprijin@ activit@]ile de cercetetare – dezvoltare
desf@}urate de c@tre Comunitatea de Afaceri
sau de c@tre Comunitatea Academic@.
6.17. organizeaz@ târguri, expozi]ii, saloane, forumuri de afaceri, conferin]e, congrese, ac]iuni
de parteneriat economic în ]ar@ }i în str@in@tate în loca]ii proprii, concesionate sau închiriate }i sprijin@ participarea comercian]ilor la târguri }i expozi]ii în str@in@tate;
6.18. desf@}oar@ activit@]i de informare }i documentare în interesul membrilor s@i }i al economiei jude]ene;
6.19. organizeaz@ singur@ sau în colaborare cu
alte institu]ii, în condi]iile legii, institu]ii de înv@-

]@mânt preuniverisitar;
6.20. organizeaz@ cursuri de perfec]ionare în
domeniile comercial }i industrial;
6.21. creeaz@ burse de studii }i practic@ comercial@ }i industrial@ }i acord@, din fonduri
proprii sau atrase, premii de performan]@;
6.22. organizeaz@ cursuri de formare profesional@ (ini]iere, calificare, specializare, perfec]ionare);
6.23. desf@}oar@ activit@]i de asisten]@ }i consultan]@ pentru comercian]i dup@ cum urmeaz@:
 6.23.1.îndrumarea prealabil@ privind formalit@]ile legale pentru constituirea }i modificarea actelor constitutive ale firmelor;
 6.23.2. îndrumare pentru completarea corect@ a cererii de înregistrare }i a formularelor
tipizate specifice activit@]ii registrului comer]ului, preg@tirea documenta]iei în vederea înregistr@rii în registrul comertului;
 6.23.3. tehnoredactarea cererii de înregistrare;
 6.23.4. proiectarea }i execu]ia siglei }i a emblemei pentru firme;
 6.23.5. redactarea declara]iei pe propria r@spundere a fondatorilor, administratorilor, împuternici]ilor sucursalelor }i a cenzorilor c@
îndeplinesc condi]iile prev@zute de lege;
 6.23.6. redactarea actului constitutiv }i a
modific@rilor actului constitutiv al persoanelor
juridice supuse obliga]iei de înregistrare în
Registrul Comer]ului;
 6.23.7. depunerea cererii de înregistrare }i
a documentelor înso]itoare la Registrul Comer]ului;
 6.23.8. ob]inerea rezerv@rii denumirii firmei;
 6.23.9. ob]inerea datei certe pentru documenta]ia supus@ înregistr@rii;
 6.23.10. prestarea de servicii de consultan]@
în vederea ob]inerii avizelor/autoriza]iilor de func]ionare;
 6.23.11. ob]inerea avizelor / autoriza]iilor de
func]ionare;
 6.23.12. depunerea bilan]ului contabil al comercian]ilor la Registrul Comer]ului;
6.24. organizeaz@ activitatea de solu]ionare a
litigiilor comerciale }i civile interne }i interna]ionale prin mediere }i arbitraj ad-hoc }i institu]ionalizat;
6.25. ]ine eviden]a proprie a situa]iei firmelor
comerciale }i a emblemelor comerciale, la
nivel jude]ean;
6.26. ]ine Registrul Jude]ean al Administratorilor Comercian]ilor (RJAC) }i Registrul economic al Comercian]ilor (REC);
6.27. realizeaz@ baze de date cuprinzând toate
informa]iile utile comercian]ilor în exercitarea
activit@]ii lor, desf@}oar@ activit@]i de informare, documentare }i consultan]@ în afaceri, }i
valorific@, în interesul îmbun@t@]irii climatului
de afaceri, date privind incidentele comerciale;
6.28. particip@ cu informa]iile proprii la formarea }i actualizarea sistemului na]ional de
informa]ii de afaceri;
6.29. elibereaz@, la cerere, certificate de origine a m@rfurilor, certificate privind uzan]ele
comerciale, firmele înscrise, adnot@rile }i modific@rile în situa]ia juridic@ a firmelor, precum
}i certificate ce atest@ existen]a unor incidente
comerciale;
6.30. sprijin@ comercian]ii în vederea implement@rii sistemelor de management }i a altor
reglement@ri privind buna func]ionare a activit@]ii acestora;
6.31. promoveaz@ standardele comerciale }i industriale ale Uniunii Europene, elaboreaz@ Coduri Etice }i Regulamente privind uzan]ele comerciale pentru activit@]i economice, asigur@
implementarea lor prin structuri organizatorice
}i func]ionale;
6.32. vizeaz@ documentele comerciale externe;
6.33. avizeaz@ existen]a cazurilor de for]@ major@ }i influen]a acestora asupra execut@rii
obliga]iilor comercian]ilor;
6.34. organizeaz@ anual topul firmelor }i topul
investitorilor recompensând eforturile comercian]ilor;
6.35. redacteaz@ }i public@ Buletinul Camerei
de Comer], Industrie }i Agricultur@ a Jude]ului
Sibiu, cataloage, anuare sau alte publica]ii de
informare, documentare }i reclam@ comercial@;
6.36. dezvolt@ cu parteneri din domeniul public }i/sau privat servicii în interesul membrilor }i a Comunit@]ii de Afaceri;
6.37. ac]ioneaz@ pentru protec]ia drepturilor de
proprietate industrial@;
6.38. efectueaz@ activit@]i de promovare, publicitate }i reclam@ comercial@;
6.39. editeaz@ publica]ii cu caracter economic,
educa]ional sau social, de informare etc., pe
suport material sau pe suport electronic. Camera poate înfiin]a posturi de radio }i televiziune, agen]ii de pres@, ziare }i reviste, singur@ sau împreun@ cu ter]i;
6.40. înfiin]eaz@ societ@]i comerciale ale c@ror
dividende vor constitui surs@ de finan]are a
activit@]ii Camerei;
6.41. înfiin]eaz@ singur@ sau cu parteneri din
domeniul public }i/sau privat entit@]i cu sau
f@r@ personalitate juridic@, în vederea realiz@rii
atribu]iilor sale;
6.42. îndepline}te }i alte atribu]ii conferite de le-

gisla]ia în vigoare }i/sau reglement@ri speciale.

Art.7. Camera î}i îndepline}te atribu]iile
prin aparatul propriu, prin asocia]ii }i/sau funda]ii, prin societ@]i comerciale la care de]ine p@r]i
sociale sau ac]iuni, prin delegarea de atribu]iuni sau servicii c@tre ter]i, pe baz@ de contract.

Capitolul III: MEMBRII CAMEREI
Art.8. Membrii Camerei sunt:
8.1. Membri individuali:
 8.1.1. operatori economici, persoane fizice

sau juridice, înregistra]i la Oficiul Registrului
Comer]ului al Jude]ului Sibiu, indiferent de domeniul de activitate;
 8.1.2. sucursalele, reprezentan]ele unor societ@]i comerciale }i altele asemenea, f@r@ personalitate juridic@, legal înregistrate la Oficiul
Registrului Comer]ului din teritoriu }i autorizate s@ func]ioneze;
8.2. Membri colectivi:
 8.2.1. filialele Camerelor de Comer] bilaterale;
 8.2.2. asocia]iile profesionale locale;
 8.2.3. organiza]iile patronale existente în
teritoriu;
8.3. Membri onorifici:
 8.3.1. cadre didactice, oameni de }tiin]@,
speciali}ti în economie }i legisla]ie comercial@,
personalit@]i ale vie]ii publice din teritoriu }i
al]ii asemenea;

Art.9. Membrii Camerei au urm@toarele
drepturi:
9.1. s@ participe la alegeri în sec]iunile existente ale Camerei, pentru a fi desemna]i ca
membri în Adunarea General@ a Reprezentan]ilor, dac@ num@rul membrilor Camerei este
mai mare de 500;
9.2. s@ aleag@ }i s@ fie ale}i în organele de
conducere ale Camerei, în condi]iile prezentului Statut }i a Regulamentelelor referitoare la
desf@}urarea alegerilor;
9.3. s@ beneficieze, în condi]iile legii }i ale
Statutului, de serviciile oferite de Camer@;
9.4. s@ participe, prin asociere sau subscrip]ie,
la societ@]ile înfiin]ate de Camer@, având ca
scop prestarea de servicii în interesul membrilor s@i;
9.5. s@ sesizeze Camera despre problemele care
privesc interesele generale ale comercian]ilor, în
vederea sus]inerii, ap@r@rii, promov@rii acestora
în fa]a autorit@]ilor }i a forurilor competente;
9.6. s@ sesizeze Adunarea General@ sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele
nereguli în func]ionarea Camerei;
9.7. s@ fac@ propuneri organelor de conducere
în ceea ce prive}te îmbun@t@]irea activit@]ii;
9.8. s@ propun@ modific@ri ale Statutului, membrii în organele de conducere, membrii ai Comisiei de Cenzori;
9.9. s@ participe la adun@rile generale ale Camerei, s@ pun@ în discu]ie }i s@ ia parte la
dezbaterea problemelor care intereseaz@ economia jude]ului }i bunul mers al Camerei;
Art.10. Fiecare membru individual sau
colectiv are dreptul la un vot }i numai la unul,
vot ce are valoare deliberativ@, în condi]iile
prezentului Statut.
Art.11. Fiecare membru onorific are dreptul la un vot }i numai la unul, vot ce are valoare consultativ@, în condi]iile prezentului Statut.
Art.12. Pre}edin]ii }i directorii generali
ai Camerei devin membrii onorifici ai Camerei,
ca persoane fizice, în momentul în care mandatul sau contractul lor înceteaz@. Aceast@ calitate li se confer@ în mod public, în cadrul
adun@rii generale ce are loc la finalul mandatului sau contractului.
Art.13. Obliga]iile membrilor sunt urm@toarele:
13.1. s@ respecte prevederile Legii Camerelor
de Comer] din România nr. 335/2007, ale Statutului Camerei, precum }i hot@rârile organelor
de conducere ale Camerei;
13.2. s@ contribuie la îndeplinirea obiectivelor
Camerei;
13.3. s@ achite cotiza]ii, conform prevederilor
statutare;
13.4. s@-}i desf@}oare activitatea cu respectarea prevederilor legii, a uzan]elor comerciale;
s@ evite orice acte de concurent@ neloial@.
Art.14. Calitatea de membru individual
sau colectiv al Camerei se dobânde}te pe baz@
de cerere de înscriere scris@ depus@ la secretariatul Camerei, înso]it@ de dovada pl@]ii taxei
de înscriere }i a cotiza]iei aferente anului respectiv. În maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Director verific@ întrunirea condi]iilor legale }i a celor din prezentul
Statut }i notific@ rezultatul Colegiului. Dac@
solicitantul întrune}te condi]ile legale }i statutare, el devine membru a doua zi dup@
reuniunea Consilului Director care a efectuat
verificarea. Noului membu i se va trimite prin
po}t@ o notificare în acest sens.
 Dac@ Consiliul Director decide c@ respectivul

candidat nu îndepline}te condi]iile necesare,
un raport va fi înaintat Colegiului, care îl discut@ la prima sa întrunire, decizând prin vot
aprobarea sau respingerea cererii. Dac@ cererea este aprobat@, solicitantul devine mebru a
doua zi dup@ reuniunea respectivului Colegiu,
o notificare fiindu-i trimis@ noului membru
prin po}t@.
 Dac@ cererea este respins@, solicitantului i
se trimite prin po}t@ o notificare ce va con]ine
motivele respingerii. Solicitantul poate contesta decizia în maximum 30 de zile calendaristice de la comunicare, Contesta]ia este adresat@ Adun@rii Generale. Adunarea General@ discut@ contesta]ia în prima }edin]@ de dup@
depunerea contesta]iei, decizia luat@ cu aceast@
ocazie fiind definitiv@ }i executorie. În cazul
respingerii cererii, cotiza]ia achitat@ la depunerea cererii se restituie integral.
 În cazul în care solicitantul care dore}te s@
devin@ membru al Camerei a mai avut aceast@
calitate }i a pierdut-o, indiferent de motiv, cererea de reînscriere se adreseaz@ Colegiului,
men]ionând motivele }i data la care calitatea
de membru a fost pierdut@, cât }i men]inerea
sau încetarea situa]iei care a dus la pierderea
calit@]ii de membru al Camerei. Cererea de
reînscriere va fi înso]it@ la depunere de dovada platei taxei de reînscriere – stabilit@ anual
de c@tre Colegiu – }i a cotiza]iei pentru anul
respectiv. Decizia Colegiului asupra cererii de
reînscriere poate fi contestat@, contesta]ia fiind
dezb@tut@ în prima Adunare General@ ce va fi
convocat@ dup@ înregistrarea ei. În cazul respingerii cererii, cotiza]ia achitat@ la depunerea
cererii se restituie integral.

Art. 15. Pentru a ob]ine calitatea de
membru onorific, o persoan@ va trebui s@ fie
propus@ în scris de c@tre unul dintre membrii
ale}i sau de drept ai Colegiului. Propunerea
împreun@ cu CV-ul persoanei propuse sunt
depuse la secretariatul Camerei de c@tre membrul Colegiului care face propunerea. Consiliul
Director, în prima }edin]@ de dup@ depunerea
propunerii la secretariatul Camerei, verific@
îndeplinirea condi]iilor legale }i statutare de
c@tre cel propus }i întocme}te un raport pe
care pune în discu]ia primului Colegiu ce se
va convoca. Pentru a fi aprobat@, propunerea
trebuie s@ fie votat@ cu minimum 11 voturi pentru. În teremen de 30 de zile de la }edin]a Colegiului care a aprobat propunerea, persoana
propus@ va depune la secretariatul Camerei o
cerere scris@ pentru a deveni membru onorific al Camerei. Calitatea de membru onorific
se confer@ festiv în prima }edin]@ a Colegiului
ce are loc dup@ înregistrarea cererii persoanei
de a deveni mebru onorific al Camerei.
Art.16. Nu pot fi membri ai Camerei:
minorii, interzi}ii, cei pu}i sub control judiciar
}i cei care au suferit o condamnare definitiv@
pentru fapte cu caracter comercial. Membrii
Camerei sanc]iona]i în acest mod sunt radia]i
de pe listele de membrii ai Camerei }i pierd
dreptul de a participa la activitatea organelor
colective de conducere ale Camerei.
Art.17. Membrii Camerei pierd aceast@
calitate prin:
17.1. renun]area la calitatea de membru, exprimat@ în scris;
17.2. dizolvarea în condi]iile legii a persoanei
juridice;
17.3. neplata în termen a tran}elor semestriale de cotiza]ie instituite conform prezentului
Statut. Membrului Camerei care nu achit@ cotiza]ia în termenele }i condi]iile prev@zute de
acest Statut i se suspend@ de drept calitatea
de membru, din ziua urm@toare expir@rii termenului de plat@ prev@zut de Statut, pentru o
perioad@ de trei luni calendaristice. Dac@, în
acest interval, cotiza]ia restant@ nu este achitat@ integral, membrul suspendat pierde automat, de drept, calitatea de membru al Camerei, f@r@ alte proceduri sau formalit@]i.
17.4. neparticiparea repetat@ la lucr@rile organelor de conducere sau a organismelor de
lucru din care fac parte;
17.5. organizarea de activit@]i de concuren]@
neloial@ fa]@ de Camer@;
17.6. prin înc@lcarea grav@ sau prin înc@lcarea
repetat@ a prevederilor statutare, a îndatoririlor
ce-i revin, în baza prezentului Statut, sau în
cazul în care prin ac]iunile sau atitudinile sale
membrul aduce prejudicii Camerei sau mediului de afaceri în ansamblu. În acest caz, un
raport asupra situa]iei concrete este întocmit
de c@tre Consiliul Director }i pus în discu]ia
Colegiului de c@tre Pre}edintele Colegiului sau
de c@tre Directorul general al Camerei. La }edin]a respectiv@, membrul în cauz@ va fi invitat în scris }i va avea dreptul s@-}i expun@
punctul de vedere. La finalul discut@rii raportului, Colegiul ia decizia de retragere sau de
men]inere a calit@]ii de membru, prin vot secret, pe principiul aprob@rii cu majoritatea
simpl@ a celor prezen]i.
17.7. decesul persoanei fizice.
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{I AGRICULTUR~ A JUDE[ULUI SIBIU
Art. 18. Pierderea calit@]ii de membru,
indiferent de motiv, sau suspendarea acestei
calit@]i, duce la pierderea imediat@ a calit@]ii de
membru în organele de conducere alese pe
care membrul respectiv a avut-o pân@ la momentul suspend@rii sau pierderii calit@]ii de
membru, locurile în organele de conducere
respective devenind vacante. Dac@ unul sau
mai mul]i dintre cei 19 membri ale}i ai Colegiului, ce au drept de vot deliberativ, pierd
sau li se suspend@ calitatea de membru al
Camerei, locul pe care l-au ocupat în Colegiu
devine vacant }i va fi ocupat de c@tre un
membru supleant, în condi]iile prezentului Statut. Dac@ un membru sau mai mul]i dintre
membrii suplean]i ale}i ai Colegiului pierd sau
li se suspend@ calitatea de membru al Camerei, locurile respective devin vacante imediat }i nu se vor organiza alegeri anticipate.
Dac@ membrilor ce au fost ale}i pre}edinte
sau vicepre}edin]i ai Camerei, indiferent de motiv, li se suspend@ calitatea de membru al Camerei sau pierd calitatea de membru al Camerei, pentru func]iile respective devind de drept
vacante }i se vor organiza alegeri anticipate.
Art. 19. Consiliul Director va publica
periodic pe siteul Camerei, în sec]iunea rezervat@ membrilor, }i în Buletinul Camerei de Comer], Industrie }i Agricultur@ Sibiu, listele cu
membrii suspenda]i, cât }i listele cu membrii
care au pierdut aceast@ calitate.
Art. 20. Pierderea calit@]ii de membru al
Camerei în condi]iile art. 17.1., 17.2, 17.3 }i
17.7. se constat@ de c@tre Consiliul Director }i
se comunic@ Colegiului. Pierderea calit@]ii de
membru în condi]iile art. 17.4., 17.5. }i 17.6.
se decide de c@tre Colegiul Camerei. Membrul
pentru care Colegiul a decis pierderea calit@]ii
de membru al Camerei, dac@ contest@ în condi]iile prezentului Statut aceast@ decizie, este
considerat suspendat, de la data la care Colegiul a hot@rât pierderea calit@]ii de membru }i
pân@ la data primei Adun@ri Generale sau Adun@ri Generale a Reprezentan]ilor care ia decizia
final@ în privin]a calit@]ii sale de meembru.
Suspendarea calit@]ii de membru al Camerei
atrage dup@ sine imediat }i pentru toat@ perioada cât calitatea de membru este suspendat@, suspendarea tuturor drepturilor pe care
acest Statut le confer@ membrilor Camerei.

CAPITOLUL IV: COTIZA[IILE
Art.21. Membrii individuali }i colectivi ai
Camerei pl@tesc cotiza]ii stabilite în cuantum
anual. Membrii onorifici sunt scuti]i de plata
cotiza]iei. Plata cotiza]iei în condi]iile prezentului Statut este condi]ie necesar@ pentru ca
membrii individuali }i colectivi s@ beneficieze
de calitatea de membru al Camerei }i de drepturile pe care aceast@ calitate le-o confer@.
 Prin plata cotiza]iei de baz@ de c@tre un
membru individual sau colectiv acesta angajeaz@ pe parcursul unui an obligativitatea Camerei de a-i oferi gratuit serviciile de baz@, iar
prin plata unei cotiza]ii preferen]iale de c@tre
un membru individual sau colectiv acesta
angajeaz@ pe parcursul unui an obligativitatea
Camerei de a-i oferi serviciile de baz@ plus
serviciile preferen]iale. Membrii onorifici nu
beneficiaz@ de servicii gratuite.
 Cotiza]ia se stabile}te în cuantum anual
Cotiza]ia de baz@ se achit@ în dou@ tran}e
egale, semestriale. Pentru semestrul I al fiec@rui an tran}a de cotiza]ie aferent@ se achit@
cel târziu pân@ în ultima zi calendaristic@ a
lunii anterioare începerii semestrului I. Pentru
semestrul II al fiec@rui an, tran}a de cotiza]ie
aferent@ se achit@ cel târziu pân@ în ultima zi
calendaristic@ a lunii imediat anterioare începerii semestrului II, respectiv luna iunie. Cotiza]ia de baz@ a unui membru este considerat@
pl@tit@, dac@ ea este încasat@ integral de c@tre
Camer@, cel târziu în data de 31 decembrie
pentru tran}a aferent@ semestrului I al anului
urm@tor, respectiv cel târziu în data de 30
iunie pentru semestrul II al anului respectiv.
 Cotiza]ia preferen]ial@ se achit@ integral
înainte de prima zi anului pentru care se pl@te}te. Cotiza]ia preferen]ial@ a unui membru
este considerat@ pl@tit@, dac@ este încasat@ de
c@tre Camer@ cel târziu în data de 31 decembrie, a anului anterior celui pentru care se
achit@ cotiza]ia.
Art.22. Colegiul de Conducere propune
cuantumul anual al cotiza]iilor }i stabile}te, la
propunerea Consiliului Director, pachetele de
servicii de baz@ }i preferen]iale aferente.
Art.23. Cotiza]iile preferen]iale sunt
numite C~R[I. C@r]ile principale sunt CARTEA
DE AUR, CARTEA DE ARGINT {I CARTEA DE
BRONZ. Num@rul c@r]ilor nu este limitat. Colegiul poate decide existen]a }i a altor tipuri
de c@r]i decât cele de aur, argint }i bronz.
Cotiza]iile preferen]iale includ servicii preferen]iale, gratuite sau cu reducere de tarife.

Art.24. În fiecare an Colegiul Camerei

stabile}te servicii preferen]iale, gratuite sau cu
reducere de tarife de care beneficiaz@ posesorii C@r]ilor, valoarea cotiza]iilor pentru ele
}i tipurile de c@r]i suplimentare ce eventual
vor fi emise }i acoperirea lor în servicii. Cotiza]ia pentru Cartea de Aur nu va putea fi mai
mic@ decât echivalentul în lei a 1.000 Euro. Cotiza]ia pentru Cartea de Argint nu va putea fi
mai mic@ decât echivalentul în lei a 750 Euro.
Cotiza]ia pentru Cartea de Bronz nu va putea fi
mai mic@ decât echivalentul în lei a 500 Euro.

Art.25. Reducerile acordate posesorilor
de C@r]i nu se aplic@ sumelor pe care Camera
trebuie s@ le pl@teasc@ unor ter]i pentru serviciile pe care le presteaz@.
Art.26. Reducerile sau gratuit@]ile acordate posesorilor de C@r]i nu se aplic@ sumelor
pe care Camera ar trebuie s@ le pl@teasc@ unor
ter]i, pentru a presta serviciile pentru care este
acordat@ reducerea.

Capitolul V:
ORGANELE DE CONDUCERE ALE CAMEREI
Art.27. Organele de conducere ale Camerei sunt:
27.1. Adunarea General@ sau Adunarea General@ a Reprezentan]ilor, dup@ caz ;
27.2. organele de conducere alese: Colegiul de
Conducere }i Pre}edintele;
27.3. organele de conducere executive: Consiliul Director }i Directorul General.
Art.28. Camera este organizat@ }i func]io-

neaz@ conform organigramei aprobat@ de Colegiul
de Conducere, la propunerea Consiliului Director.

Art.29. Competen]ele, atribu]iile }i r@spunderile organelor de conducere ale Camerei
sunt stabilite în baza prezentului Statut, în
conformitate cu prevederile articolului 20, din
Legea Camerelor de Comer] din România nr.
355/2007.
Art.30. Adunarea General@ este organul

suprem de conducere al Camerei }i se compune din totalitatea membrilor individuali, colectivi }i onorifici ai Camerei, care în preziua
convoc@rii au calitatea de membru al Camerei.
La Adunarea General@ pot participa }i membrii
Camerei a c@ror calitate de membru este suspendat@, calitatea lor în cadrul Adun@rii Generale fiind aceea de invitat.

Art.31. Colegiul de Conducere poate decide constituirea Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor, numai în cazul în care Camera are
mai mult de 500 de membri. Adunarea General@ a Reprezentan]ilor, legal }i statutar consitituit@, îndepline}te toate func]iile }i rolurile
Adun@rii Generale pe perioada pentru care este
constituit@. Norma de reprezentare pentru constituirea Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor
va fi stabilit@ de c@tre Colegiu, dar nu va putea fi mai mare de 1:5 pentru situa]ia în care
Camera are la momentul respectiv între 500 }i
1.000 de membrii, respectiv 1:10 dac@ Camera
are la momentul respectiv peste 1.000 de membri, sub sanc]iunea nulit@]ii deciziilor pe care
le-ar adopta. Toate dispozi]iile din prezentul
Statut referitoare la Adunarea General@ se aplic@
corespunz@tor Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor, statutar constituit@.
Art.32. Adunarea General@ a Reprezentan]ilor, în cazul în care Colegiul decide constituirea sa în condi]iile art. 31, cuprinde
membri individuali, membri colectivi }i membri onorifici, ale}i de Adunarea General@ a
Camerei, pe baza normei de reprezentare stabilit@ de Colegiu la data deciziei de constituire
a Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor, pe o
durat@ de patru ani, astfel încât s@ fie reprezentate toate sec]iunile economice ale Camerei, în func]ie de ponderea lor în num@rul total
de membri ai Camerei, la data la care Colegiul
ia decizia de constituire a Adun@rii Generale a
Reprezentan]ilor.
 Sec]iunile economice ale Camerei sunt INDUSTRIE }i CONSTRUC[II, COMER[, SERVICII }i TURISM, AGRICULTUR~ }i INDUSTRIE
ALIMENTAR~. Apartenen]a membrilor la o sec]iune se face în func]ie de activitatea principal@ desf@}urat@ de c@tre ace}tia. Membrii
onorifici aleg sec]iunea din care fac parte, la
data la care devin membrii ai Camerei. Consiliul Director va asigura publicarea pe site-ul
Camerei a unei liste cu codurile CAEN }i
apartenen]a lor la unul dintre cele 4 sec]iuni
de mai sus. Fiecare reprezentant are dreptul al
un vot în Adunarea General@ a Reprezentan]ilor. Pentru a alege reprezentan]ii în Adunarea
General@ a Reprezentan]ilor, fiecare sec]iune
economic@ î}i va vota proprii reprezentan]i, pe
baz@ de buletine de vot separate pentru fiecare
sec]iune.

Art. 33. Colegiul de Conducere exercit@,

în perioada dintre sesiunile Adun@rii Generale/
Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor, conducerea general@ a Camerei }i hot@r@}te în toate
problemele ce intr@ în competen]a sa. Colegiul
de Conducere se întrune}te de regul@ trimestrial, în sesiune ordinar@, sau ori de câte ori
trebuie rezolvate probleme importante ce intr@
în competen]a sa }i nu sufer@ amânare, în
sesiune extraordinar@.

Art. 34. Colegiul de Conducere al Camerei este compus din membrii ale}i }i membrii de drept. Adunarea General@ alege un num@r de 19 membri titulari, cu drept de vor
deliberativ }i un num@r de 5 – 12 membri
suplean]i, cu drept de vot consultativ, pentru
un mandat de 4 ani. Membrii de drept sunt
cei ce de]in aceast@ calitate în condi]iile prezentului Statut. Colegiul de Conducere este
condus de c@tre Pre}edintele Camerei. În Colegiul Camerei, persoanele juridice sunt reprezentate de c@tre persoana fizic@ al c@rui CV a fost
depus în dosarul de candidatur@. Inlocuirea sau
revocarea respectivei persoane fizice duce la
vacantarea locului respectiv. Toate mandatele
în Colegiul de Conducere sunt reînnoibile.
Art. 35. Consiliul Director este organul
de conducere executiv@, colectiv@, ce exercit@
toate atribu]iile de conducere ale Camerei, între dou@ sesiuni ale Colegiului de Conducere.
Consiliul Director este compus din directorul
general al Camerei, directorul general adjunct
al Camerei, directorii de departamente, alte persoane din conducerea Camerei numite de
c@tre directorul general. Consiliul Director este
condus de c@tre Directorul General al Camerei
}i este compus dintr-un num@r impar de persoane. Toate mandatele în Consiliul Director
sunt reînnoibile.

Capitolul VI: ORGANIZARE
{I FUNC[IONARE
Art.36. Convocarea Adun@rii Generale/

Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor:
36.1. Adunarea General@/Adunarea General@ a
Reprezentan]ilor se întrune}te anual în sesiune ordinar@, cel târziu pân@ la data de 28
februarie, la ini]iativa pre}edintelui sau a unei
treimi din num@rul membrilor s@i;
36.2. în sesiune extraordinar@, Adunarea General@/Adunarea General@ a Reprezentan]ilor se
întrune}te, ori de câte ori trebuie rezolvate
probleme importante ce intr@ în competen]a sa
}i care nu sufer@ amânare.
36.3. convocarea Adun@rii Generale/Adun@rii
Generale a Reprezentan]ilor în sesiune extraordinar@ se poate face de c@tre Pre}edintele Camerei, de c@tre Directorul General sau, la solicitarea a cel pu]in 2/3 din num@rul membrilor
Colegiului de Conducere, a cel pu]in 1/3 din
num@rul membrilor Camerei, ori de c@tre Comisia de Cenzori.
36.4. convocarea Adun@rii Generale/Adun@rii
Generale a Reprezentan]ilor se face, obligatoriu, prin publicarea unui anun] în presa local@
}i va cuprinde locul, data, ora, }i ordinea de zi,
precum }i faptul c@ materialele in extenso sunt
puse la dispozi]ie pentru consultare la sediul
Camerei sau pe pagina web a Camerei, la data
anun]ului de convocare. Suplimentar, convocarea poate fi remis@ membrilor }i prin scrisoare, fax sau po}ta electronic@;
36.5. convocarea Adun@rii Generale/Adun@rii
Generale a Reprezentan]ilor în }edin]@ ordinar@
se face cu cel pu]in 15 zile calendaristice înainte de data fixat@ pentru }edin]a respectiv@.
36.6. convocarea Adun@rii Generale/Adun@rii
Generale a Reprezentan]ilor în }edin]@ extraordinar@ se face cu cel pu]in 5 zile calendaristice înainte de data fixat@ pentru }edin]a respectiv@.
36.7. dac@ în Adunarea General@ se va discuta aprobarea sau modificarea Statutului, Proiectul de Statut, respectiv modific@rile propuse, se
vor afi}a integral pe pagina web a Camerei, începând cu ziua în care convocarea a fost f@cut@;
36.8. propunerile }i observa]iile referitoare la
materialele ce se vor discuta în Adun@ri Generale/Adun@ri Generale a Reprezentan]ilor,
oricare ar fi ordinea de zi, vor fi luate în considerare }i discutate, numai dac@ vor fi depuse
în scris }i înregistrate la Secretariatul Camerei,
cu cel pu]in dou@ zile calendaristice înaintea
întrunirii.
36.9. Adunarea General@/Adunarea General@ a
Reprezentan]ilor este statutar constituit@, la
prima convocare, dac@ sunt prezen]i cel pu]in
jum@tate plus unu din num@rul membrilor cu
drept de vot deliberativ, cu excep]ia cazului în
care pe ordinea de zi figureaz@ modificarea
Statutului Camerei.
36.10. dac@ la prima convocare nu se întrune}te num@rul statutar de membri se va face
o nou@ convocare, în termen de cel pu]in 7
zile calendaristice pentru Adunarea General@/
Adunarea General@ a Reprezentan]ilor ordinar@

}i de cel pu]in 3 zile pentru Adunarea General@/Adunarea General@ a Reprezentan]ilor
extraordinar@. În acest caz, Adunarea General@/
Adunarea General@ a Reprezentan]ilor este legal constituit@ cu oricare num@r de membri prezen]i, cu execep]ia cazului în care pe ordinea
de zi figureaz@ modificarea Statutului Camerei;
36.11. Adunarea General@/Adunarea General@ a
Reprezentan]ilor care are pe ordinea de zi modificarea Statutului Camerei este statutar constituit@ }i poate delibera, dac@ }i numai dac@
sunt prezen]i 2/3 din num@rul total al membrilor Camerei cu drept de vot deliberativ;
36.12. Adunarea General@/Adunarea General@ a
Reprezentan]ilor este condus@ de Pre}edintele
Camerei sau de c@tre Directorul general sau
de un membru desemnat de Colegiului de
Conducere dintre membrii acestuia;
36.13. dreptul de reprezentare ca membru în
adunarea general@, din partea unei persoane
juridice, se exercit@ de c@tre administratori-delega]i, directorii societ@]ii, procuratorii cu semn@tur@ având dreptul de a angaja societatea,
organiza]ia sau asocia]ia, sau orice membru
desemnat de adunarea general@ a asocia]ilor
sau de c@tre consiliul de administra]ie, cu procur@ special@, }i se pierde odat@ cu încetarea
situa]iei pe care persoanele o au în întreprinderile respective.

Art.37. Procedura de vot în Adunarea
General@/Adunarea General@ a Reprezentan]ilor
Camerei respect@ condi]ia votului majoritar al
membrilor prezen]i, cu vot secret, când se refer@ la alegerea de persoane }i cu vot deschis,
în celelalte cazuri, cu excep]ia cazurilor men]ionate expres de c@tre Statut. Votul prin scrisoare, prin po}ta electronic@ sau participarea
în sistem de video sau audio conferin]@ este
permis, dar numai pentru Adun@rile Generale/
Adun@rile Generale ale Reprezentan]ilor ce nu
au pe ordinea de zi modificarea Statutului, alegerea/demiterea organelor de conducere sau
validarea directorului general. Votul prin scrisoare, prin po}ta electronic@ sau participarea
în sistem de video sau audio conferin]@ vor fi
reglementate pe baza Regulamentului de Vot
}i Reprezentare la Distan]@, ce va fi întocmit
de c@tre Consiliul Director }i aprobat de c@tre
Colegiul de Conducere, în maximum 90 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentului Statut.
Membrii prezen]i în Adunarea General@/Adunarea General@ a Reprezentan]ilor folosesc, ca
procedur@ tehnic@ de vot, votul electronic, pe
baza unui cod unic de vot, ce li se înmâneaz@
pe baz@ de semn@tur@.
Art.38. Atribu]iile Adun@rii Generale/Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor sunt:
38.1. dezbate probleme de interes general }i
actual privind evolu]ia comer]ului, industriei,
agriculturii }i serviciilor, promovarea economiei de pia]@, încurajarea liberei ini]iative }i
adopt@ rezolu]ii care reflect@ pozi]ia membrilor
Camerei în problemele dezb@tute }i care cuprind concluziile }i propunerile de m@suri corespunz@toare;
38.2. dezbate }i aprob@ raportul de activitate
al Colegiului de Conducere, raportul de verificare a Comisiei de Cenzori, privind activitatea
desf@}urat@ între sesiunile Adun@rii Generale/
Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor }i aprob@
desc@rcarea de gestiune;
38.3. stabile}te obiectivele generale ale activit@]ii de viitor a Camerei;
38.4. dezbate, face propuneri }i aprob@ Strategia Multianual@, propus@ de c@tre Colegiul de
Conducere, prin pre}edintele sau vicepre}edin]ii s@i, pentru perioada mandatului s@u;
38.5. aprob@ propunerea de buget Multianual
al Camerei, înaintat@ de c@tre Colegiu, pentru
perioada mandatului s@u;
38.6. aprob@ anual bugetul de venituri }i cheltuieli }i bilan]ul Camerei, acord@ irevocabil
desc@rcarea de gestiune pentru anul fiscal al
c@rui bilan] a fost aprobat, stabile}te nivelul
cotiza]iilor anuale ale membrilor;
38.7. alege, }i revoc@, prin vot secret, membrii Colegiului de Conducere }i Comisia de
Cenzori, pentru un mandat de patru ani;
38.8. alege dintre membrii Colegiului de Conducere, pentru un mandat de patru ani, Pre}edintele Camerei. Mandatul se poate reînnoi;
38.10. aprob@ Statutul }i modific@rile acestuia;
38.11. dispune dizolvarea Colegiului de Conducere, în urm@toarele cazuri:
a) când se descompleteaz@ la mai pu]in de
jum@tate plus unu din num@rul membrilor
ale}i cu drept de vot deliberativ;
b) pentru gestiune frauduloas@, care se va
constata pe baza unui raport întocmit de
Comisia de Cenzori sau în urma rezultatului
definitiv al unei ac]iuni de control al organelor
autorizate legal. În caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea General@/Adunarea General@ a Reprezentan]ilor va constitui
un Colegiu interimar alc@tuit din 7 membri, ale}i
dintre membri ai Adun@rii Generale/Adun@rii
Generale a Reprezentan]ilor }i un pre}edinte
interimar ales dintre membrii Colegiului de
Conducere interimar. Prin îns@}i hot@rârea de

dizolvare, Adunarea General@/Adunarea General@ a Reprezentan]ilor va stabili drepturile }i
obliga]iile Colegiului de conducere interimar }i
ale Pre}edintelui interimar. Adunarea General@/
Adunarea General@ a Reprezentan]ilor va alege
Colegiul de Conducere }i Pre}edintele în termen de dou@ luni. În situa]ia dizolv@rii pentru
gestiune frauduloas@ Comisia de Cenzori va
stabili }i cuantumul daunelor }i persoanele de
la care se recupereaz@.
38.12. aprob@ Regulamentul de Organizare }i
Func]ionare al Camerei }i Regulamentul de
Organizare }i Func]ionare;
38.13. aprob@ înfiin]area de reprezentan]e;
38.14. stabile}te nivelul indemniza]iilor, precum
}i indemniza]ia membrilor Comisiei de Cenzori;
38.15. valideaz@ decizia Colegiului de Conducere în ceea ce prive}te mo]iunea pentru demiterea Pre}edintelui }i decizia Colegiului de
Conducere privind angajarea/demiterea directorului general, în condi]iile prezentului Statut;
38.16. delibereaz@ }i hot@r@}te în privin]a problemelor care intr@ în competen]a sa;

Art.39. Colegiul de Conducere al Camerei se compune din
39.1. membrii ale}i odat@ la patru ani de c@tre
Adunarea General@, astfel încât oricare dintre
sec]iuni s@ aib@ cel pu]in un membru, respectiv 19 membri ale}i titulari }i între 5-12 membri ale}i ca supelan]i;
39.2. membrii de drept.
Art.40. Membrii ale}i ai Colegiului de
Conducere nu pot fi salaria]i ai Camerei.
Art.41. Colegiul de Conducere al Camerei poate fi convocat în sesiune ordinar@ de
c@tre Pre}edinte sau Vicepre}edin]i. Colegiul
de Conducere al Camerei poate fi convocat, în
sesiune extraordonar@, de c@tre Pre}edintele
sau Directorul General al Camerei, de c@tre
Comisia de Cenzori sau la cererea scris@ a 1/3
dintre membrii s@i ale}i.
Art.42. Convocarea se va face prin fax
sau e-mail }i, obligatoriu, prin publicarea unui
anun] în presa local@, cu minimum 2 zile calendaristice înainte de data stabilit@ pentru
întrunire. Convocarea va con]íne obligatoriu
data }i locul desf@}ur@rii }i ordinea de zi.
Înainte de anun]area convoc@rii, pe site-ul
Camerei vor fi disponibile integral materialele
ce vor fi supuse discu]iei. Observa]iile sau propunerile referitoare la. materialele ce vor fi
discutate se pot depune în scris la Secretariatul Camerei, cu cel pu]in dou@ ore
înainte de desf@}urarea întrunirii.
Art.43. Colegiul este legal constituit,
dac@ convocarea a respectat întocmai condi]iile
de convocare }i sunt prezen]i cel pu]in 13
membri ale}i cu drept de vot deliberativ. Dac@
la prima convocare nu se întrune}te cvorumul,
se va face o nou@ convocare, caz în care Colegiul este statutar constituit, dac@ s-au respectat întocmai condi]iile de convocare, dar
indiferent de num@rul de mebri prezen]i.
Art.44. {edin]ele Colegiului sunt conduse de c@tre Pre}edintele Camerei sau de
c@tre un membru al Colegiului ales în deschiderea }edin]ei. Procedura de vot în Colegiu
respect@ regula majorit@]ii simple, dac@ Statutul nu prevede o alt@ condi]ie de majoritate.
În caz de egalitate de voturi, prevaleaz@ votul
Pre}edintelui.
Art.45. Dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei din
partea unei persoane juridice se exercit@ de
c@tre persoana fizic@ care a candidat }i al
c@rui CV a fost evaluat, }i se pierde odat@ cu
încetarea situa]iei pe care persoanele o au în
entit@]ile juridice respective.
Art.46. Colegiul de Conducere are urm@toarele atribu]ii:
1. asigur@ conducerea Camerei, între sesiunile
Adun@rii Generale/Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor }i duce la îndeplinire hot@rârile
acesteia.
2. dezbate probleme de interes general privind
economia jude]ului, ap@rute în perioada dintre
sesiunile Adun@rii Generale/Adun@rii Generale a
Reprezentan]ilor }i adopt@ hot@râri, concluzii }i
propune m@suri corespunz@toare.
3. întocme}te raportul anual privind activitatea
Camerei }i îl supune aprob@rii Adun@rii Generale/Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor.
4. dezbate }i aprob@ raportul privind activitatea
desf@}urat@ de Camer@ între sesiunile Colegiului de Conducere.
5. dezbate }i propune obiectivele generale ale
activit@]ii de viitor a Camerei.
6. dezbate }i propune bugetul anual al Camerei.
7. aprob@ vir@ri între capitolele bugetare, precum }i modific@ri în destina]ia veniturilor, în
limita bugetului aprobat.

continuare ^n pagina 6
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„Statul providen]ial”

Dan POPESCU

urmare din pagina 1

Iar aceasta pentru dou@ ra]iuni
esen]iale”. Anume a) valoarea, amploarea imens@ a investi]iilor de realizat pentru a reconstrui }i moderniza
economiile na]ionale, ceea ce conferea mari responsabilit@]i nu doar
investitorilor, ci }i maselor muncitoare; b) cererea v@dit@ de justi]ie social@
resim]it@ de c@tre muncitorii urbani,
cei mai greu lovi]i de r@zboi, cerere
temeinic integrat@ }i validat@ în
„Declara]ia Interna]ional@ a Drepturilor
Omului” votat@ de ONU în 10 decembrie 1948, a}adar, o chestiune mai
ales de echitate.
În fapt, se realizau pe aceast@
cale mai multe din aspira]iile unei
mari p@r]i a masei muncitorilor, înc@
traumatiza]i }i de grelele consecin]e
sociale ale crizei economice mondiale
din 1929-1933, }i urm@rind cu ardoare o cvadrupl@ „securitate”. Adic@
în domeniul ocup@rii, al habitatului, al
s@n@t@]ii }i al b@trâne]ii. Era îns@ vorba mai mult de evolu]ie decât de revolu]ie, mai mult de ac]iuni institu]ionale decât de ac]iuni în for]@, stradale sau de un alt tip. {i iat@, dar, cum,
încetul cu încetul, se na}te conceptul
- }i aplicarea sa - de „Stat providen]ial”. Vom încerca s@ detaliem câte ceva
din acest complex desen strategic.
Este o realitate. Amplificarea rapid@ a efectivelor sindicale în cele mai
multe state europene, dar }i în Statele
Unite, amploarea succeselor electorale
mai ales din Europa Occidental@ }i
mai ales pân@ prin 1968, pentru partidele de stânga }i în mod particular

pentru partidele comuniste, sunt fapte
care pun în lumin@ }i o anume culoare }i profunzimea curentului care
traversa dup@ r@zboi masele muncitoare. Un asemenea curent le determina s@ revendice însu}irea social@ a
unei p@r]i mai mari din fructele produc]iei, s@ revendice necesitatea de a
tr@i astfel, s@ aibe împliniri vitale astfel. Pentru a evita ca orient@rile contestatoare s@ nu se transforme, precum în Europa de est, într-o und@
devastatoare pentru institu]iile fire}ti
ale statului ca atare, în, de multe ori,
crime abominabile comise de pu]ini în
numele celor mul]i, la umbra „paravanului ro}u” antiburghez, statul, în
vestul european }i nu doar de aici, a
fost nevoit, în mod voluntar sau nu,
s@ se substituie unor întreprinderi
cam f@r@ resurse, pentru a realiza
opera]ia de justi]ie social@ solicitat@
de mase. În acest scop a sistematizat
}i ameliorat importanta legisla]ie
social@ elaborat@ în acest domeniu,
cam dup@ 1880, în nu pu]ine state
europene sau din Oceania (Noua
Zeeland@, Australia), legisla]ie care
avea, de multe ori, la origine politici
}i m@suri ini]iate de Cancelarul german Otto von Bismark. De altfel,
economia social@ de pia]@ din
Germania de ast@zi are ca genez@ –
într-o m@sur@, desigur – mai multe
din coordonatele de gândire într-un
anume spirit al solidarismului social,
ale marelui b@rbat de stat german.
Iat@, renumit, deci, nu numai prin
intransigen]a sa.
În Marea Britanie, în 1942 se
lanseaz@ „Planul Beveridge”, ale c@rui
prevederi, bine în]elese }i dezvoltate,
au generat instaurarea, între 1948 }i
1956, a lui „Welfare State” („Statul
providen]ial”), cu institu]ie fundamental@ „National Health Service” (Serviciul Na]ional de S@n@tate), cu servicii aproape integral gratuite }i care
acopereau ansamblul cet@]enilor în ce
prive}te cuasi-totalitatea riscurilor
existen]ei. Era un model spectaculos,

ce a atras aten]ia, dar foarte costisitor, }i care a necesitat cel pu]in 10&
din venitul na]ional britanic. În fapt,
William Beveridge, economist }i decident britanic, p@rintele lui „Welfare
State”, a r@mas celebru, esen]ialmente, tocmai din acest motiv, în istoria
Regatului Unit. Concret, obiectivul
fundamental al planului s@u era acela
de a asigura concet@]enilor s@i, „tripla
securitate: a ocup@rii, a venitului }i a
s@n@t@]ii”, chestiune surprins@, de altfel, în legisla]ia laburist@ dintre 1945
}i 1951. Presiunea unor oameni care
nu erau boga]i se f@cea pe deplin
sim]it@ }i ea trebuia oricum relaxat@.
Mai multe alte state vestice se vor
inspira în acest sens (Fran]a, Suedia),
adoptând nu pu]ine legi, hot@râri,
declan}ând mai multe ac]iuni care,
cele mai multe, au urm@rit s@ regrupeze, într-un singur organism de securitate social@, ansamblul institu]iilor
deja existente, precum Asigur@rile Sociale sau Aloca]iile Familiale. Asemenea institu]ii func]ionau, de exemplu, în Fran]a de la începutul anilor
’930, dar aria lor de func]ionalitate a
fost extins@ de la categoria – ini]ial –
exclusiv@ a salaria]ilor de la stat, din
industrie }i din comer], la ansamblul
cet@]enilor…
A}a cum scrie Pierre Thibault,
„popularitatea unor astfel de m@suri a
fost atât de mare încât au fost bine
recep]ionate }i prezentate ca un posibil exemplu semnificativ chiar }i în
Statele Unite, în pofida, însu}i, a ata}amentului acestei ]@ri fa]@ de capitalismul liberal tradi]ional ce nu încuraja
deloc astfel de ac]iuni”. Ca urmare,
deciden]ii americani s-au angajat }i ei,
mai constrân}i de împrejur@ri, mai
dintr-o relativ@ convingere, în mod progresiv, pe calea protec]iei sociale. {i
a}a se explic@ de ce în marele stat de
peste ocean s-a garantat, dup@ 1935,
printr-un „Social Security Act”, pentru
circa jum@tate din muncitori, securitatea în raport cu riscul de }omaj }i
„b@trâne]e”, instituindu-se, îns@, numai

din 1965, un, ceea ce s-a numit,
„Medicare”, în fapt o prim@ schi]are,
activ@ }i cu difuziune relativ important@, a unei „asigur@ri medicale”.
…S-a reu}it astfel, încetul cu
încetul, dar în doar câteva decenii,
instaurarea uneori provizorie, uneori
definitiv@, potrivit succesiunii for]elor
politice de un tip sau altu, a unui sistem, mai mult sau mai pu]in complet
– apreciere sus]inut@, în mod specific, de situa]ia din fiecare ]ar@ – care
urm@rea, în general, s@-i protejeze pe
muncitori, în acela}i timp, împotriva
riscurilor vie]ii profesionale (accidente
}i maladii de munc@, }omaj etc.), împotriva riscurilor inerente vie]ii ca
atare (maternitate, boal@, invaliditate,
b@trâne]e, deces, supravie]uire), împotriva, totodat@, a riscurilor vie]ii familiale, ca atare (concentrate, în spe]@,
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în ce prive}te educa]ia copiilor, deci o
anumit@ etap@, destul de lung@, de
educa]ie, de }colarizare gratuit@). S@
ne amintim, }i nu neap@rat ca un fapt
paradoxal, c@ însu}i Thomas Robert
Malthus – celebru – }i pe nedrept –
mai ales din perspectiva m@surilor
represive propuse de el, în scopul
diminu@rii unui decalaj, sesizat tot de
el, în ce prive}te ecartul dintre resurselor nutritive pentru oameni, disponibile, }i cre}terea popula]iei, în
spe]@ cre}terea în progresie aritmetic@, a primelor, }i în progresie geometric@, a popula]iei – prin anume
idei ale sale va structura, în anii de
început ai secolului XIX, în fapt, debuturile unui sistem primar de asigur@ri
sociale în Anglia. Iat@, prin urmare,
„cum se învârte lumea”, f@când obligatorii relativiz@rile. (va urma)

Contabiliz@m e}ecuri }i datorii!

Emil DAVID

la sut@. Consecin]ele s-au reg@sit

În anul 2006, de pild@, investi]iile

Ani în }ir, ne-am leg@nat în falsa

de acces, contribu]ii de la bugetul de

rea gradului nostru de atractivitate
pentru investitorii str@ini, iar pe de alt@
parte în escaladarea infla]iei pân@ la
niveluri de alarm@. Într-adev@r, banii
mai mul]i, explozia unor pre]uri, îndeosebi la bunurile alimentare, }i evolu]ia
nefavorabil@ a cursului de schimb au
determinat ratarea ]intei de infla]ie pe
2007: 6,6 la sut@, comparativ cu 4
la sut@, cât planificaser@ ini]ial BNR }i
Guvernul. Este un e}ec major al economiei României, iar îngrijorarea care
îl înso]e}te pare a fi sporit@ de perspectiva inflam@rii }i mai accentuate
a pre]urilor, înc@ din primul trimestru
al anului curent. Anali}tii prognozeaz@ la start un nivel maxim de 7,4 la
sut@, ceea ce, dac@ s-ar confirma, ar
pune din nou, în mod dramatic, problema rat@rii ]intei de infla]ie de 3,8
la sut@, planificat@ în acest an.
Ne afl@m, a}adar, într-o conjunctur@ de neinvidiat. În lipsa unor
strategii economice coerente }i în
penumbra unui an electoral, în care
este de a}teptat s@ se pluseze f@r@
acoperire, singurul colac de salvare,
cât de cât accesibil pentru economia
noastr@, r@mâne aportul de capital
extern. Avem }i un precedent fericit.

tate deficitul de cont curent înregistrat în economia na]ional@. Din p@cate, în anul 2007 nu am mai avut
acela}i noroc. Reculul investi]ional a
f@cut ca, prin aceast@ surs@, s@ nu
mai putem acoperi decât jum@tate
din deficitul balan]ei de pl@]i externe.
În lipsa unor tranzac]ii spectaculoase,
de genul celei prin care s-a f@cut privatizarea BCR, investi]iile str@ine directe din România au sc@zut cu 21
la sut@ }i, atunci, pierderile la nivel
macroeconomic au devenit evidente.
Au lipsit proiectele de investi]ii de
mare amploare }i obiectivele de tip
greenfield. Sugestiv este faptul c@, în
lista primelor zece investi]ii ale anului 2007, cea mai mare nu dep@}e}te
450 milioane euro, iar jum@tate sunt
din domeniul retail. Rezultate modeste }i, în orice caz, departe de nivelul a}tept@rilor, care dovedesc, în
cele din urm@, c@ aderarea României
la UE nu a constituit un argument
suficient pentru impulsionarea investi]iilor str@ine. Dimpotriv@, sc@parea
de sub control a unor indicatori macroeconomici pare s@ fi accentuat
percep]ia negativ@ a investitorilor
str@ini de anvergur@.

asigurând doar o cot@ mai atractiv@
de impozitare. Mai atractiv@, adic@
mai redus@ }i acesta a fost }i rostul
introducerii cotei unice de impozitare
care este printre cele mai mici din
Uniunea European@. Constat@m, azi, c@
nu am g@sit de fapt re]eta infailibil@.
Dimpotriv@, un studiu lansat la finele
anului trecut de c@tre firma de consultan]@ KPMG ne plaseaz@ pe penultimul loc între ]@rile UE, în privin]a
atractivit@]ii regimului fiscal pentru
investitorii str@ini. Suntem cu mult în
urma Slovaciei }i Bulgariei, de pild@!
Unde am gre}it noi, ce au f@cut ei
în plus, dac@ s-a ajuns la acest
decalaj? Se pare c@ guvernan]ii
no}tri au sesizat pericolele care ne
pândesc }i la acest capitol }i preg@tesc o nou@ Lege a investi]iilor,
prin care se doresc activate instrumente suplimentare de atragere a
investi]iilor, de tipul facilit@]ilor punctuale pentru investitori. Potrivit unor
informa]ii ap@rute în mass-media, investi]iile de peste un milion de euro
ar urma s@ primeasc@ din partea
statului român bonifica]ii de dobând@
la contractarea unor credite, asigurarea infrastructurii de utilit@]i }i c@i

create. Deocamdat@, îns@, totul se reduce la vorbe }i imagine f@r@ con]inut, pentru c@, în inegalabilul stil
românesc, proiectul de lege preg@tit
de Ministerul Economiei, înc@ din
toamna anului trecut, nu a reu}it
înc@ s@ str@bat@ drumul pân@ la Parlamentul României. {i cum Parlamentul, la rândul lui, poate fi b@nuit
de orice, numai de vitez@ de reac]ie
la oportunit@]i nu, putem s@ ne
a}tept@m ca noua Lege a investi]iilor
s@ se aplice… dup@ spartul târgului.
Este înc@ o situa]ie tipic@ pentru o Românie defazat@ }i paralel@ cu
propriile interese. În vremea asta,
al]ii î}i v@d lini}ti]i de treab@ }i, evident, câ}tig@ }i progreseaz@. La noi,
o spunem cu triste]e, prioritate au
scormonelile infinite dup@ Elodii sau
„profesori” }i }tergerea prafului de
pe dosarele muceg@ite de vreme ale
adversarilor politici. Chiar a}a: când
crede]i c@ se va întâmpla minunea ca
toate capetele luminate }i „încoronate” ale României s@ se aplece laolalt@ }i în bun@ în]elegere asupra
unei probleme pe care to]i par s@ o
considere azi banal@: starea de colaps a economiei române}ti?

urmare din pagina 1 automat, pe de o parte, în diminua- str@ine directe au acoperit în totali- iluzie c@ ne putem „vinde” mai bine stat pentru locurile de munc@ nou

Decalajul dintre importuri }i exporturi s-a adâncit constant }i îngrijor@tor, ajungându-se la aproape 20
miliarde euro, în cre}tere cu cca. 7
miliarde euro fa]@ de anul 2006. Dezechilibrele cele mai grave în balan]a
import-export se manifest@ cu deosebire pe segmentul comer]ului cu Uniunea European@, care reprezint@ 70 la
sut@ din totalul comer]ului exterior al
României. Despre ce competitivitate
}i concuren]@ cu }anse reale de succes mai poate fi vorba când, în rela]ia cu cei 26, România }i-a sporit importurile, într-un singur an, cu peste 30
la sut@, iar exporturile cu numai 15
la sut@, singurul sector în care exporturile de]in o pondere mai mare decât
importurile fiind cel al articolelor de
textile }i înc@l]@minte!
Anul 2007 ne-a mai adus un
record paradoxal: ne-am situat pe
locul 2 în rândul ]@rilor membre ale
UE, în ceea ce prive}te ritmul de cre}tere a costurilor cu for]a de munc@.
Acestea au sporit cu cca. 25 la sut@,
comparativ cu anul precedent, }i în
condi]iile în care avansul mediu al
acestui gen de costuri la nivelul Comunit@]ii Europene a fost de numai 3,7
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Cum asigur@m securitatea energetic@? …Ipotecând viitorul?

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

urmare din pagina 1

În martie 1957, se semneaz@ la
Roma „Tratatul Constitutiv al Comunit@]ii Economice Europene” (CEE),
dar }i „Tratatul Constitutiv al Comunit@]ii Europene a Energiei Atomice”.
Tratatul EUROATOM urm@rea stabilirea condi]iilor necesare pentru formarea }i dezvoltarea rapid@ a industriilor nucleare civile. Comunitatea se
angaja s@ dezvolte cercetarea }i difuzarea cunoa}terii tehnice în domeniu, s@ stabileasc@ norme uniforme
de securitate pentru protec]ia sanitar@ a popula]iei }i a muncitorilor, s@
faciliteze investi]iile }i s@ garanteze utilizarea pa}nic@ a materialelor nucleare.
În m@sura în care cererea de
energie este în cre}tere, mai ales datorit@ cre}terii nivelului de trai, înregistrat@ în mai multe state ale lumii,
cu prec@dere în China }i India, dar
}i a supraconsumului de energie din
statele dezvoltate, este evident c@ trebuie c@utate alternative pentru satisfacerea acesteia. Independen]a energetic@ justific@, dup@ p@rerea adep]ilor energiei nucleare, construc]ia unor
noi centrale. În prezent, puterea mondial@ utilizat@ este de circa 12 terawa]i. Se estimeaz@ c@, pân@ în 2050,
cererea mondial@ de energie se va
dubla. Principalele surse de energie
utilizate sunt cele fosile (c@rbune, petrol, gaze naturale), nucleare }i regenerabile (inepuizabile). Reparti]ia actual@ se va modifica în viitor, deoarece rezervele de energie fosil@ se
vor epuiza, într-o perioad@ nu prea
îndep@rtat@. Uniunea European@ este
un importator net de energie. Conform unui raport publicat de Comisia
European@, dou@ treimi din necesarul
energetic al UE va fi asigurat din importuri, începând cu anul 2020. Prin
urmare, va trebui s@ sporeasc@ ponderea energiei din surse regenerabile
}i ...nucleare. Totu}i, unii speciali}ti
consider@ c@ energia nuclear@ cu „neutroni len]i”, care utilizeaz@ uraniul
235, se va epuiza pân@ la sfâr}itul
secolului. Elaborarea unei tehnologii
de producere a energiei nucleare cu
„neutroni rapizi”, care utilizez@ uraniu
235 }i toriu, ar putea s@ asigure, pe
termen lung, resursele necesare.

În plus, în afara problemei securit@]ii energetice, trebuie avut în vedere }i impactul pe care producerea
ei o are asupra mediului. Speciali}tii
IPCC sus]in c@ modific@rile climatice
sunt determinate, cu o probabilitate
de 90&, activit@]ii umane. Emisiile de
gaze cu efect de ser@, dintre care cel
mai abundent este dioxidul de carbon, revin, în propor]ie de 42&, gener@rii electricit@]ii pe baza utiliz@rii
energiilor fosile. Energia nuclear@ nu
produce dioxid de carbon, dar prezint@ alte inconveniente, dintre care
unele, poten]ial catastrofice. Nu doar
producerea unor accidente (ca cel de
la Cernobâl sau Three Mile Island) ce,
ipotetic, pot avea loc, ci }i cre}terea
riscului unor atacuri teroriste pun în
discu]ie oportunitatea extinderii utiliz@rii acestui tip de energie. Existen]a unor pericole este confirmat }i de
refuzul companiilor de asigurare de a
asigura reactoarele, de}i num@rul accidentelor a sc@zut de dou@zeci de ori
între 1990-2000. Stocarea }i/sau tratarea de}eurilor nucleare reprezint@ o
problem@ cert@. O solu]ie, contestat@
de altfel, a fost g@sit@ în SUA, care,
acumulând peste dou@ sute de mii de
tone de de}euri nucleare, au hot@rât s@
le cufunde într-un „depozit” subteran,
unde pot fi stocate pe durata cerut@
de dezintegrarea radioactiv@ natural@,
estimat@ la o sut@ de mii de ani.
În ceea ce prive}te costul acestei surse de energie, pre]ul kilowattor@ nuclear depinde de elementele
luate în considerare. Numeroase institu]ii de cercetare au concluzionat c@,
în raport cu cheltuielile reale, energia
nuclear@ este mai scump@ decât oricare alt mod de produc]ie, dac@ se
includ }i cheltuielile dezafect@rii reactoarelor }i gestiunea de}eurilor. În
plus, se pune problema resurselor de
materie prim@ pentru fisiunea nuclear@, care, dup@ cum aminteam, nu
se g@sesc în cantit@]i suficiente, pe
termen lung. Reducerea dependen]ei
de importurile din Orientul Apropiat
sau Rusia nu poate reprezenta un argument serios, de vreme ce, conform unui raport al Comisiei Europene, ]@rile din UE nu dispun decât
de aproximativ 2% din rezerva mondial@ de uraniu. Un alt mod de producere a energiei vizeaz@ fuziunea controlat@ a hidrogenului, care are avan-

Centrala nucleara de la Cernavod@

tajul c@ nu determin@ transportul de}eurilor radioactive, nici riscuri de
ambalare. În plus, se poate ob]ine de
60 de ori mai mult@ energie pe
gram, decât la fisiune. Exist@, îns@,
bineîn]eles, }i dezavantaje: durata de
via]@ a reactoarelor de fuziune corespunde celei a reactoarelor de fisiune, astfel încât apare necesitatea dezafect@rii acestora, cu toate consecin]ele ce deriv@ din aceast@ opera]iune; utilizarea tritiului, un hidrogen
greu radioactiv, care se propag@ u}or,
determin@ problema etan}@rii complete a centralelor; tritiul nu exist@ în
natur@, în stare liber@, ci se ob]ine
din litiu, un element care exist@ în cantit@]i relativ reduse. Trebuie remarcat
c@ tehnica fuziunii este o preocupare
actual@ a multor state, dintre care
cele mai mari eforturi se depun în
SUA }i Fran]a.
O alt@ abordare a acestei chestiuni presupune discutarea moralit@]ii
acestui demers, care presupune transferarea riscurilor }i costurilor c@tre genera]iile viitoare. Dezvoltarea durabil@
este conceput@ în sensul concilierii
dintre economie }i mediul înconjur@tor printr-o nou@ cale de dezvoltare,
care s@ sus]in@ progresul uman, nu

numai în câteva locuri }i pentru câ]iva ani, ci pentru întreaga planet@ }i
pentru un viitor îndelungat. De}i toate
statele Uniunii Europene s-au angajat
la implementarea unei strategii de dezvoltare durabil@, revizuit@ în 2006,
cre}terea num@rului de centrale nucleare construite pe teritoriul uniunii
pare a contraveni principiilor acestui
tip de dezvoltare.
Problema nuclear@ va deveni din
ce în ce mai dificil@, de vreme ce cererea de energie cre}te în tot mai
multe state ale lumii, astfel încât ne
putem a}tepta ca num@rul centralelor
nuclear@ s@ creasc@ }i în alte zone
de pe glob, în China, India, Egipt sau
Indonezia. Fran]a. {i mai grav este
faptul c@, pân@ în prezent, nu s-au
descoperit modalit@]i sigure de depozitare a de}eurilor radioactive ce rezult@ din aceast@ activitate.
Revenind la situa]ii din Marea
Britanie, exper]ii Greenpeace afirm@ c@,
prin construirea a 10 reactoare, vor
reduce cu doar 4% emisiile de dioxid
de carbon, începând cu anul 2020. În
plus, se remarc@ faptul c@ energia
nuclear@ se utilizeaz@ doar la producerea electricit@]ii, nu }i pentru înc@lzire }i transport, domenii în care ne-

cesarul energetic se asigur@, în cea
mai mare m@sur@, folosind resurse
fosile, fiind astfel cele mai poluante.
Alte state membre care sus]in aceast@
surs@ de energie sunt Fran]a }i Finlanda (un sfert din energia produs@
este nuclear@).
Este injust ca genera]iile viitoare
s@ suporte costurile energiei utilizate
de predecesori. Poate c@ strategii de
reducere a consumului ar trebui s@ fie
în prim-planul preocup@rilor guvernan]ilor, dar }i a fiec@ruia. Se apreciaz@
c@ puterea energetic@ necesar@ pentru o via]@ decent@ (care include c@ldur@, igien@, transport) este echivalent@ cu cea degajat@ de un radiator,
care st@ aprins în permanen]@ (adic@
1 kilowatt). America de Nord utilizeaz@ de 12 ori mai mult, Europa
Occidental@ dep@}e}te de 5 ori, în
timp ce o treime din omenire este
mult sub aceast@ norm@. Echitatea
trebuie s@ reprezinte un principiul
care se aplic@ atât în cadrul acelea}i
genera]ii, printr-o distribu]ie echilibrat@ a bun@st@rii, dar }i în rela]ie cu
cele viitoare. Biografia umanit@]ii se
scrie în fiecare clip@, dar con]inutul
este, într-o anumit@ m@sur@, în puterea noastr@.

Câte recorduri trebuie s@ mai bat@ leul?
Dan Suciu
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Nu aceste maxime si minime trebuie
luate în calcul, ci mediile lunare, dac@ nu
chiar cele anuale. Dar, dac@ seriile lunare
sunt luate în calcul, leul nu iese cu nimic
mai bine. In iulie, anul trecut, a fost o medie de 3,1337 pentru ca peste sase luni sa
ajung@ la 3,5289. Peste 40 de bani! Iar ianuarie are mari }anse s@ vin@ cu o medie
de tranzac]ionare mai ridicat@. A}adar, rezult@ tot o devalorizare de peste 11 procente! În aceste condi]ii, ultima speran]@
pentru repere rezonabile r@mâne cursul
anual. De fapt, fa]@ de acest curs se stabile}te }i unul din criteriile de convergen]@
pentru când va fi cazul unei treceri la euro.
Acest criteriu permite o volatilitate de plusminus 15& fa]@ de media ultimilor doi ani
(sau a celor doi ani de dinainte trecerii).
Dac@ acum s-ar decide aceast@ trecere, criteriul ar fi înc@ valid. Media de curs pe ultimii doi ani este 3,4309, ceea ce înseamn@
ca acest curs maxim din iulie aduce o
varia]ie de 9,4& iar cel minim din ianuarie
de 7,6&. Aceste date dau un anumit confort B@ncii Na]ionale, dar a miza pe aceste
cm
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marje maxime, care înseamn@ un curs care
s@ nu coboare sub 3 lei }i s@ nu treac@ de
4, este un joc prea periculos pentru confortul
unei economii care se uit@ prea mult la curs
}i prea pu]in la dobânzi.
O economie care se uit@ la curs }i, de
aceea, impactul psihologic al devaloriz@rii
este mai serios decât cel al diferen]elor nominale ca atare. Cursul este efect al unei
st@ri economice, dar în acela}i timp semnal.
Iar acest rol de semnal este extrem de bine
conturat, poate mai mult decât ar fi el în
stare s@ sugereze. Dou@ sunt argumentele
pentru aceasta. Unul ]ine de mediul de
afaceri. Dup@ ani în care cursul a fost marea necunoscut@, acum el începe s@ fie ]inut
la respect. Sistemul bancar a început s@
ofere, la o scara relativ larg@, servicii de
hedging, iar firmele au înv@]at mica }mecherie prin care cu costuri minime pot s@
se protejeze de marile fluctua]ii de curs.
Reprezentan]i ai oamenilor de afaceri sus]in
c@ hedging-ul se practica deja pe scara
larg@ de c@tre companiile care deja au o
anumit@ performan]@ de afaceri, problemele
de curs dând peste cap „doar” IMM-ruile.
Adev@rata surpriz@ în ceea ce prive}te
cursul este îns@ impactul devaloriz@rii asu-

pra restan]elor la credite. La diferen]ele de
curs de mai sus, creditele luate la un curs
bun pentru leu risc@ s@ atârne ca pietrele
de moar@ de gâtul creditorilor. Prima parte
a anului trecut, care a adus înt@rirea leului
a adus }i o cre}tere a creditului în valut@,
conform logicii simple c@ un împrumut în
valut@ devine mai ieftin, dac@ veniturile
încasate }i care sus]in de fapt ratele de
credit sunt în lei. Creditarea popula]iei a
crescut ^n ultimul an, cu cifra impresionant@
de 123&, ceea ce arat@ încrederea în economie, mai mult decât în moned@, a popula]iei. Odat@ cu aceast@ devalorizare, temerile privind nesustenabilitatea ratelor au
devenit îndrept@]ite. Dar, în decembrie, anul
trecut, num@rul restan]ierilor a început s@
scad@, pe fondul acestei cre}teri spectaculoase a creditului în valut@! Concluzia este
simpl@. Anii în care volatilitatea crescut@ a
f@cut legea în economia româneasc@ a adus
imunitate în privin]a fluctua]iilor de curs.
Cel pu]in pân@ acum, volatilitatea sperie,
dar nu otr@ve}te. Atrage aten]ia, dar nu
r@ne}te. Singurul semn de întrebare este c@
grani]a aceasta care desparte îngrijorarea de
r@nire este una sub]ire }i, întotdeauna,
mereu aproape.
cm
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8. alege, prin vot secret, pentru un mandat de
patru ani, dintre membrii s@i, câte un Pre}edinte pentru fiecare sec]iune a Camerei. Pre}edin]ii sec]iunilor sunt de drept Vicepre}edin]i
ai Camerei pentru o durat@ de patru ani, în
concordan]@ cu mandatul Adun@rii Generale/
Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor, Colegiului de Conducere }i al Pre}edintelui.
9. propune membrii Comisiei de Cenzori.
10. propune spre aprobarea Adun@rii Generale
a Regulamentului de Organizare }i Func]ionare
}i a Regulamentului de Ordine Interioar@ al
Camerei;
11. decide constituirea Adun@rii Generale a
Reprezentan]ilor, dac@ Camera are mai mult de
500 de membri;
12. stabile}te norma de reprezentare în Adunarea General@ a Reprezentan]ilor, în limitele
prezentului Statut;
13. aprob@ constituirea de c@tre Camer@ de
sucursale, reprezentan]e, birouri sau sedii secundare în alte localit@]i din ]ar@, cât }i reprezentan]e în str@in@tate, în func]ie de necesit@]ile comunit@]ii de afaceri.
14. aprob@ rapoartele privind organizarea }i
func]ionarea entit@]ilor cu sau f@r@ personalitate juridic@ la care Camera este parte }i informeaz@ Adunarea General@/Adunarea General@ a Reprezentan]ilor în leg@tur@ cu activitatea acestora, aprob@ raportul anual al conducerii executive;
15. stabile}te nivelul taxelor de înscriere, de
reînscriere ale membrilor }i propune spre
aprobarea Adun@rii Generale a cuantumului
cotiza]iei anuale de membru;
16. aprob@ taxele, tarifele, comisioanele }i
onorariile practicate de Camer@ pentru serviciile efectuate.
17. decide pierderea calit@]ii de membru, în
condi]iile art. 17.4., 17.5. }i 17.6.din Statut;
18. ini]iaz@ mo]iuni pentru demiterea Pre}edintelui. O mo]iune poate fi ini]iat@ de c@tre
minimum 5 membri cu drept de vot deliberativ ai Colegiului, care depun mo]iunea }i un
raport de fundamentare a ei la secretariatul
Camerei. Pentru a fi dezb@tur@ în Colegiu, în
termen de 30 de zile calendaristice de la
depunere ea trebuie s@ fie sus]inut@ în scris
de cel pu]in înc@ 5 membrii cu drept de vot
deliberativ în Colegiu. Mo]iunea care îndpline}te aceste condi]ii va fi dezb@tut@ într-o
sesiune extraordinar@ a Colegiului, convocat@
de c@tre Directorul general în chiar ziua în
care condi]iile pentru sus]inerea în Colegiu au
fost îndeplinite. Mo]iunea este aprobat@ dac@
voteaz@ pentru ea, prin vot secret, cel pu]in
12 membrii cu drept de vot deliberativ. Dac@
mo]iunea este aprobat@, cenzorii convoac@ Adunarea General@/Adunare General@ a Reprezentan]ilor în sesiune extraordinar@. Aceasta valideaz@ sau invalideaz@ prin vot decizia Colegiului. Pre}edintele este demis dac@ cel pu]in
jum@tate plus unu din totalul membrilor Camerei cu drept vot deliberativ la data convoc@rii Adun@rii, voteaz@ pentru demitere. Adunarea General@/Adunare General@ a Reprezentan]ilor care valideaz@ demiterea Pre}edintelui
convoac@ Adunarea General@/Adunare General@
a Reprezentan]ilor de alegeri }i alege un pre}edinte interimar.
19. propune modific@ri ale Statutului Camerei.
20. aprob@ Organigrama Camerei.
21. aprob@ lista de arbitri }i regulamentul Cur]ii
de Arbitraj Comercial, regulile de Procedur@
Arbitral@, regulile de conciliere facultativ@, Regulamentul Centrului de mediere, precum }i
alte regulamente care intr@ în competen]a sa.
22. delibereaz@ }i hot@r@}te în privin]a problemelor care intr@ în competen]a sa.

Art.47. Pre}edintele Camerei asigur@ pe
toat@ durata mandatului s@u conducerea activit@]ii Colegiului }i coordonarea activit@]ii Camerei }i asigur@ ducerea la îndeplinire a hot@rârilor Adun@rii Generale/Adun@rii Generale a
reprezentan]ilor, ale Colegiului de Conducere,
precum }i ale Comisiei de Cenzori. Pre}edintele asigur@ conducerea activit@]ii Colegiului de
Conducere al Camerei }i duce la îndeplinire
hot@rârile acestuia. Pre}edintele reprezint@ protocolar Camera în cadrul rela]iilor interna]ionale. Pre}edintele nu poate fi salariat al Camerei.
Art. 48. Pre}edintele Camerei are
urm@toarele atribu]iuni:
1. poate convoca }i prezida Adunarea General@/
Adunarea General@ a Reprezentan]ilor;
2. poate convoca }i prezida reuniunile ordinare
}i extraordinare ale Colegiului de Conducere }i
poate propune ordinea de zi a acestora;
3. poate propune modific@ri }i complet@ri ale
Statutului }i poate propune membrii Comisiei
de Cenzori;
4. întocme}te raportul anual privind activitatea
Camerei, pe baza rapoartelor pe care i le prezint@ executivul Camerei, }i îl supune aprob@rii
Colegiului de Conducere;
5. prezint@ Colegiului de Conducere, pe baza
rapoartelor pe care i le prezint@ Consiliul Direc-

tor, rapoarte privind organizarea }i func]ionarea entit@]ilor cu sau f@r@ personalitate juridic@
la care Camera este parte;
6. prezint@ Colegiului de Conducere strategia,
obiectivele, programul de ac]iuni }i bugetul
anual al Camerei, întocmite }i propuse de
c@tre directorul general, în baza Strategiei multianuale }i a indicatorilor angaja]i prin contractul de management al acestuia;
7. propune Colegiului spre aprobare organigrama Camerei, întocmit@ }i aprobat@ de c@tre
Consiliul Director;
8. propune nivelul anual al cotiza]iilor membrilor, în condi]iile prezentului Statut;
9. decide înfiin]area comisiilor de lucru interne, permanente sau temporare, care au drept
scop buna func]ionare a Camerei, la propunerea Consiliului Director;
10. propune }i urm@re}te în numele Colegiului
realizarea Stategiei Multianuale a Camerei, Strategiei Anuale a Camerei, programului anual de
ac]iune }i realizarea Bugetului de venituri }i
Cheltuieli, aprobate de c@tre Adunarea General@/Adunarea general@ a Reprezentan]ilor;
11. r@spunde de legalitatea func]ion@rii Colegiului de Conducere.

Art.49. Consiliul Director al Camerei are

urm@toarele atribu]ii:
1. asigur@ conducerea Camerei între dou@
reuniuni ale Colegiului de Conducere;
2. întocme}te rapoarte privind activitatea Camerei }i le prezint@ Pre}edintelui;
3. prezint@ Pre}edintelui rapoarte privind organizarea }i func]ionarea entit@]ilor cu sau f@r@
personalitate juridic@ la care Camera este parte;
4. prezint@ Pre}edintelui strategia, obiectivele,
programul de ac]iuni }i bugetul anual al Camerei;
5. propune Pre}edintelui vir@ri între capitolele
bugetare, precum }i modific@ri în destina]ia
veniturilor, în limita bugetului aprobat;
6. propune Pre}edintelui modific@ri }i complet@ri ale Statutului Camerei;
7. propune Pre}edintelui organigrama Camerei
}i Regulamentul Intern al Camerei;
8. aprob@ structura de personal a Camerei;
9. propune Regulamentul de Organizare }i
Func]ionare (ROF) al Camerei;
10. aprob@ salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale }i modalit@]ile
de acordare a acestora, pentru salaria]ii Camerei, în limita Bugetului de venituri }i cheltuieli aprobat }i a reglement@rilor legale în
vigoare;
11. dispune sanc]ionarea disciplinar@, numirea
}i eliberarea din func]ie a salaria]ilor Camerei;
12. verific@ }i constat@ îndeplinirea condi]iilor
legale }i statutare pentru primirea de noi membri, remite rapoarte Colegiului în acest sens;
13. propune nivelul taxelor }i cotiza]iilor anuale ale membrilor;
14. propune taxele, tarifele, comisioanele }i
onorariile practicate de Camer@ pentru serviciile efectuate;
15. aprob@ Procedurile de Lucru }i Manualul
Calit@]ii;
16. propune constituirea de c@tre Camer@ de
sucursale, reprezentan]e, birouri sau sedii
secundare în alte localit@]i din jude], cât }i
reprezentan]e în str@in@tate, în func]ie de necesit@]ile comunit@]ii de afaceri;
17. întocme}te Regulamentul de Vot }i Reprezentare la distan]@;
18. adopt@ orice alte dispozi]ii pentru îndeplinirea func]iilor prev@zute de legisla]ie }i de
prezentul Statut, care nu intr@ în competen]ele
Adun@rii Generale/Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor }i Colegiului de Conducere;
19. asigur@ secretariatul Colegiului de Conducere.

Art.50. Organele de conducere }i fiecare
dintre membrii acestora, r@spund de activitatea
organului respectiv în fa]a celor care i-au ales
sau numit. Fiecare membru r@spunde fa]a de
organul de conducere din care face parte,
pentru îndeplinirea atribu]iilor ce-i revin. Deciziile oric@rui organ de conducere pot fi contestate la organul de conducere superior. Decizille Adun@rii Generale sunt definitive.
Art.51. Calitatea de membru al unui
organ de conducere înceteaz@ prin:
a. pierderea sau suspendarea calit@]ii de membru al Camerei, în condi]iile prev@zute de
Statut;
b. revocare/demitere de c@tre organul de conducere care l-a ales/numit, în condi]iile legii }i
ale Statutului;
c. renun]are la func]ia pentru care membrul
respectiv a fost ales/numit;
d. desfiin]area func]iei pentru care acel membru a fost ales/numit, în condi]iile legii }i ale
Statutului;
Art.52. Revocarea de c@tre persoana
juridic@ a mandatului de reprezentare pe baza
c@ruia o persoan@ fizic@ a candidat sau înlocuirea de c@tre persoana juridic@ a reprezen-

tantului persoan@ fizic@ duce la pierderea
calit@]ii de membru în organele de conduecere
alese în cazul în care alegerea în respectiva
func]ie de conducere s-a f@cut pe baz@ de
candidatur@ nominal@ }i depunere de CV. În
acest caz, locul devenit astfel vacant se completeaz@ din lista de suplean]i sau se declan}eaz@ alegeri anticipate, dac@ nu exist@ suplean]i sau dac@ astfel devin vacante func]iile
de pre}edinte sau vicepre}edinte. Alegerile
anticipate se declan}eaz@ la maximum 90 de
zile de la vacantarea respectivelor posturi în
organele de conducere alese.

Art.53. Pentru a putea fi ale}i în organele de conducere alese, membrii interesa]i
î}i vor depune candidatura pentru Colegiu cu
minimum 20 zile calendaristice înainte de data
anun]at@ pentru alegeri, constituind }i înregistrând la secretariatul Camerei un dosar de
candidatur@. Nu pot fi ale}i în Colegiu membrii suspenda]i }i membrii care nu depun candidatura în termenul men]ionat. Candida]ii
pentru Colegiu care doresc s@ candideze }i
pentru pre}edin]ia Sec]iunii din care fac parte,
vor depune o candidatur@ separat@ pentru
aceast@ pozi]ie. Candida]ii pentru Colegiu care
doresc s@ candideze }i pentru func]ia de
Pre}edinte al Camerei, vor depune o candidatur@ separat@ pentru aceast@ pozi]ie.

Art.61. Pre}edintele Camerei este ales

de c@tre Adunarea General@, pe baz@ de vot
nominal secret. Pe buletinele de vot sunt
trecu]i candida]ii, în ordinea punctajului ob]inut
de candidatura lor. Este ales Pre}edinte al
Camerei cel/cea care ob]ine cel pu]in majoritatea simpl@ de voturi la primul tur de scrutin.
Dac@ nici un candidat nu ob]ine majoritatea
simpl@ de voturi, la primul tur de scrutin, se
organizeaz@ tururi suplimentare, cu noi buletine de vot, pe care sunt trecu]i primii doi
candida]i în ordinea punctajului ob]inut sau
candida]ii cu punctajele cele mai mari }i egale
în ordine alfabetic@. Tururi suplimentare se
organizeaz@ pân@ când un candidat sau o candidat@ ob]ine majoritatea simpl@ de voturi.

Art.62. Este ales de c@tre Colegiu
Pre}edinte al unei Sec]iuni cel/cea care ob]ine
majoritatea simpl@ de voturi din primul tur de
scrutin. Dac@ nici unul dintre candida]i nu
ob]ine majoritatea simpl@ de voturi sau dac@
mai mul]i candida]i au acela}i num@r de
voturi, votul se repet@, cu un nou buletin de
vot pe care sunt înscri}i numai primii doi candida]i ca num@r de voturi ob]inute sau candida]ii cu num@rul vot egal. Procedura se repet@
pân@ când se ob]ine majoritatea simpl@ sau
departajarea voturilor.

Art.54. În cazul persoanelor juridice,
dosarul de candidatur@ pentru Colegiu, pentru
Pre}edintele Sec]iunii sau pentru Pre}edintele
Camerei se compun din descrierea general@ a
persoanei juridice, copii dup@ ultimele 2 bilan]uri anuale, CV-ul persoanei fizice care îl va
reprezenta, }i eventuale propuneri pentru Strategia Multianual@ a Camerei. În cazul persoanelor fizice, dosarul va con]ine CV-ul persoanei respective.

Art.63. O Comisie de Validare format@
din 3 angaja]i ai Camerei, membrii ai Consiliului Director, tra}i la sor]i, asigur@ Secretariatul
atât pentru alegerea Colegiului }i
Pre}edintelui Camerei, cât }i pentru alegerea
Pre}edin]ilor de Sec]iune. Comisia anun]@ rezultatele. Orice membru al Camerei poate verifica
rezultatele înainte de închiderea }edin]ei, dac@
are suspiciuni. La închiderea }edin]ei, rezultatele sunt definitive }i nu mai pot fi contestate.

Art.55. Colegiul în exerci]iu nume}te cu
cel pu]in 35 de zile calendaristice înainte de
data convoc@rii Adun@rii generale de alegeri o
Comisie de Evaluare a Candidaturilor pentru
Colegiu, Pre}edinte }i Pre}edin]ii Sec]iunilor,
format@ din 4 membri }i directorul general.
Ace}tia vor acorda între 0 }i 5 puncte candidaturilor pentru profilul comerciantului, activitatea economic@ }i participarea sa la ac]iunile
Camerei }i respectiv acorda între 0 }i 5
puncte candidaturilor pentru CV–ul persoanei
fizice ce va reprezenta comerciantul în Colegiu.
Calitatea de membru în Comisia de Evaluare a
Candidaturilor este incompatibil@ cu calitatea
de candidat pentru oricare dintre func]iile supuse procedurii de alegeri.

Art.64. Fiecare dintre Pre}edin]ii de sec]iune va de]ine func]ia de Vicepre}edinte al
Camerei, pentru un mandat de câte un an, prin
rota]ie, în ordinea stabilit@ în }edin]a Colegiului în care este ales Pre}edintele.

Art.56. Candidaturile depuse }i num@rul
de puncte acordate fiec@rei candidaturi vor fi
comunicate tuturor candida]ilor cu 15 zile calendaristice înainte de data alegerilor. Ace}tia
pot contesta evaluarea în scris, cu cel pu]in
10 zile înainte de alegeri. În acest caz, cu cel
mult 7 zile înainte de alegeri, Colegiul este
convocat în }edin]@ extraordinar@ }i Comisia
prezint@ un raport, în prezen]a candidatul nemul]umit. Decizia luat@ prin vot de c@tre Colegiu în aceast@ întrunire este final@. Lista de
candidaturi }i punctele ob]inute de candida]i
se fac publice pe site-ul Camerei cu minimum
3 zile înainte de alegeri. Candida]ii vor fi
trecu]i de buletinele de vot în ordinea descresc@toare a punctajului ob]inut, sistemul uninominal, cu vot secret, pe sec]iuni de activitate.

Art.67. Între dou@ adun@ri generale, Colegiul de Conducere conduce activitatea Camerei }i r@spunde pentru ac]iunile sau activit@]ile Camerei. El poate lua orice hot@râre pe
care o consider@ necesar@, cu excep]ia celor
care sunt de competen]a adun@rii generale extraordinare. Deliber@rile Colegiului sunt trecute
într-un registru, sub form@ de proces verbal,
semnat dup@ fiecare }edin]@ de pre}edintele
de }edin]@. Deliber@rile pot fi înregistrate audio
}i video }i pot fi f@cute accesibile membrilor
pe site-ul Camerei, sec]iunea rezervat@ membrilor. Orice membru al Camerei poate asista
la lucr@rile Colegiului.

Art.57. Comisia de Evaluare respinge o
candidatur@, dac@ punctajul la unul dintre criterii este zero sau dac@ punctajul total este
mai mic de 5 puncte. Punctajul la primul criteriu este zero dac@ persoana juridic@ respectiv@ nu a înregistrat profit contabil în oricare
dintre cei doi ani analiza]i.
Art.58. Adunarea General@ alege prin
vot secret membrii Colegiului. Candida]ii devin
membrii titulari ai Colegiului, cu drept de vot
deliberativ, sau membrii suplean]i, cu drept de
vot consultativ, în ordinea descresc@toare a
voturilor ob]inute în Adunarea General@. Dup@
ce au fost ale}i, membrii Colegiului, titulari
sau suplean]i, trebuie s@ devin@ obligatoriu posesorii C~R[II DE AUR.

Art.65. Pot fi pre}edinte sau vicepre-

}edinte numai membrii ale}i titulari ai Colegiului în respectivul mandat. Membrii suplean]i
sau membrii de drept nu pot candida la aceste func]ii.

Art.66. Vicepre}edintele este înlocuitorul
de drept al Pre}edintelui, preluând de drept
îndatoririle acestuia, când este absent sau
indisponibil.

Art.68. Locurile vacante în Colegiu,
indiferent de motiv, sunt ocupate de suplean]i
în ordinea num@rului de voturi ob]inute de
ace}tia la alegeri.
Art.69. Deciziile Colegiului sunt f@cute
publice pe site-ul Camerei, în sec]iunea rezervat@ membrilor, }i într-o publica]ie local@, în
maximum 15 zile de la data lu@rii lor. Neîndeplinirea acestor forme de publicare atrage
nulitatea de drept }i de fapt a deciziilor }i
neopozabilitatea lor fa]@ de membri sau ter]i.
Art.70. Cheltuielile ocazionate de activit@]i desf@}urate de c@tre membrii Colegiului
în exercitarea atribu]iilor lor se deconteaz@ de
c@tre Camer@.

Art.59. În chiar ziua de începere a mandatului, Colegiul se întrune}te pentru a alege
câte un Pre}edinte pentru fiecare Sec]iune,
care va îndeplini de asemenea func]ia de Vicepre}edinte al Camerei. Func]ia de Pre}edinte al
unei sec]iuni }i de Pre}edinte al Camerei sunt
incompatibile.

Art.71. Membrii de drept ai Colegiul
Camerei, având drept de vot consultativ, sunt:
membrii Consiliului Director în exerci]iu;
 directorul general }i directorul general
adjunct al c@ror mandat a încetat, indiferent de
motiv. Ace}tia sunt membrii de drept ai
Colegiului pentru un termen de 4 ani de la
încetarea mandatului lor;
 pre}edintele din mandatul anterior, dac@ nu
mai face parte din Colegiu ca membru ales.

Art.60. Votul pentru alegerea Pre}edin]ilor sec]iunilor este secret, pe baz@ de buletine de vot ce con]in liste nominale. Pentru
fiecare Sec]iune pe buletin sunt trecu]i to]i
membrii ale}i în Colegiu din Sec]iunea respectiv@ care au candidat, în ordinea punctajelor
ob]inute.

Art.72. Membrii Consiliului Director în
exerci]iu sunt membrii de drept pentru a
asigura leg@tur@ }i conlucrarea dintre conducerea aleas@ }i conducerea numit@ a Camerei.
Ceilal]i membrii de drept au rolul de a asigura continuitatea informa]ional@ }i de strategie
în cazul în care conducerea aleas@ sau numit@

se modific@.

Art.73. To]i membrii ale}i titulari }i
suplean]i ai Colegiului, vor achizi]iona Cartea
de Aur anual, pe toat@ durata mandatului lor.
Pentru frac]iunile de an fiscal, CARTEA se
achizi]ioneaz@ pentru frac]iunea de an ce a
mai r@mas de la data la care membrul este
ales în Colegiu. CARTEA se achizi]ioneaz@ de
c@tre membrii ale}i cu drept de vot }i
suplean]i ai Colegiului, în fiecare an, cel târziu pân@ la data de 31 decembrie a fiec@rui
an, pentru anul fiscal ce urmeaz@, cu excep]ia
anului în care are loc alegerea Colegiului. În
anul în care are loc alegerea Colegiului, membrii ale}i vor achizi]iona CARTEA în maximum
30 de zile de la alegere. Membrul ales în
Colegiu care nu achizi]ioneaz@ CARTEA în 30
de zile de la alegere, este considerat demisionat, la expirarea acestui termen. Membrul
Colegiului care într-un an fiscal, cu excep]ia
primului an de la alegere, nu achizi]ioneaz@
cartea pân@ la 31 decembrie este considerat
demisionat de la data de 01 ianuarie, }i locul
vacant se completeaz@ din lista de suplean]i.
Art.74. Membrii ale}i ai Colegiului, care
nu particip@ la 3 }edin]e consecutive ale
Colegiului, pe perioada unui mandat, sau care
nu particip@ la mai mult de 5 }edin]e ale
Colegiului, pe perioada unui mandat, sunt considera]i demi}i de drept }i de fapt, f@r@ alte
formalit@]i prealabile. Membrul ales al Colegiului de Conducere care î}i pierde calitatea de
membru al Camerei sau i se suspend@ aceast@
calitate este demis de drept }i de fapt, din data la
care a întrunit condi]iile pentru pierderea sau
suspendarea calit@]ii de membru al Camerei.
Art.75. Consiliul Director este organul
de conducere colectiv@ executiv@ a Camerei.
Consiliul Director asigur@ conducerea Camerei
între dou@ }edin]e ale Colegiului }i poate lua
orice hot@râre pe care o consider@ necesar@,
mai pu]in hot@rârile ce vizeaz@ atribu]iile directe ale Adun@rii generale sau Colegiului.
Art.76. Consiliul Director este compus
din Directorul General, Directorul General Adjunct }i persoanele numite de c@tre ace}tia,
pentru mandate determinate în timp, pentru a
conduce teritorial, tematic sau structural activit@]i ale Camerei. Consiliul Director este compus dintr-un num@r impar de membri, dar nu
mai pu]in de trei.
Art.77. Consiliul Director se întrune}te
în }edin]@, la convocarea directorului general,
de regul@ o data pe lun@. Hot@rârile se iau cu
majoritatea simpl@ de voturi a membrilor prezen]i. În caz de paritate, votul Directorului General este preponderent. În lipsa acestuia, votul directorului general adjunct este preponderent.
Art.78. {edin]ele Consiliului Director
sunt prezidate de Directorul General al Camerei. Deciziile în Consiliu se iau prin vot deschis, cu majoritatea simpl@. La }edin]ele Consiliului Director pot lua parte, dac@ doresc, membrii cu drept de vot ai Colegiului }i numai ei.
Art.79. Deliber@rile }i deciziile Consiliului se consemneaz@ într-un registru special de
procese verbale, care vor fi semnate de to]i
cei prezen]i. Consiliul Director este statutar întrunit la prima convocare dac@ sunt prezen]i
majoritatea simpl@ a membrilor. Dac@, la prima
convocare, nu este întrunit cvorumul, a doua
zi, în acela}i loc }i la aceea}i or@, Consiliul se
consider@ convocat f@r@ alte formalit@]i }i
poate delibera }i lua decizii, indiferent de num@rul membrilor prezen]i.
Art.80. Consiliul Director are urm@toarele atribu]iuni:
a) asigur@ conducerea Camerei între dou@
}edin]e ale Colegiului;
b) realizeaz@ contracte, dispune pl@]i sau încas@ri, hot@r@}te }i dispune opera]iuni economice, contractuale, comerciale }i financiare,
au ini]iative organizatorice, contractuale }i administrative în limita bugetului anual }i bugetului cadru multi-anual de venituri }i cheltuieli
aprobat de c@tre Colegiu }i orientate spre
realizarea acestui buget de venituri }i cheltuieli }i îndeplinirea indicatorilor conveni]i de c@tre Colegiu, cu directorul general în Contractul
Cadru Multianual de Management, pentru anul
respectiv;
c) proiecteaz@ planul de ac]iune opera]ional
privind activitatea Camerei;
d) întocme}te propunerile de buget de venituri
}i cheltuieli anuale }i multianuale;
e) discut@ }i solu]ioneaz@ problemele ap@rute
în implementarea planului de ac]iune al Camerei, analizeaz@, la propunerea directorului
general, eventualele abateri disciplinare ale
personalului }i decide m@suri;
f) analizeaz@ }i aprob@ propunerile de angajare
sau de concediere ale personalului, cu excep-
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]ia personalului care face parte din Consiliul
Director;
g) discut@ }i decide m@suri pentru cazurile în
care exist@ reclama]ii referitoare la calitatea
serviciilor sau la presta]ia personalului;
h) stabile}te parteneriate }i rela]ii de colaborare locale, regionale, na]ionale sau interna]ionale, având drept scop ac]iuni comune în
favoarea mediului de afaceri sau promovarea
sau reprezentarea mediului de afaceri local;

Art.81. Membrii Consiliului Director pot fi
persoane care au încheiat contract de munc@
de orice tip cu Camera sau cu societ@]i comerciale în care Camera de]ine majoritatea sau
o ac]iune de aur sau reprezentan]i ai persoanelor juridice sau asimilate acestora c@rora
Camera le-a încredin]at pe baz@ de contract
realizarea sau îndeplinirea unor atribu]ii.
Art.82. La încetarea contractului pe care
o persoan@ îl are cu Camera sau cu societ@]i
comerciale în care Camera de]ine majoritatea
sau o ac]iune de aur sau reprezentan]i ai persoanelor juridice sau asimilate acestora c@rora
Camera le-a încredin]at pe baz@ de contract
realizarea sau îndeplinirea unor atribu]ii sau la
încetarea mandatului cu care au fost numi]i,
calitatea de membru al Consiliului Director

Art.87. Selectarea directorului general se

face urm@toarea procedur@:
Colegiul va stabili data pentru sece]ie, apoi un
anun] public de angajare, con]inând condi]iile
minime de eligibilitate pentru candida]i, va fi
difuzat în cel pu]in o publica]ie local@ scris@,
la un post local de radio }i la un post local
de televiziune, cu minimum 45 de zile înainte
de data prev@zut@ pentru selec]ie;
 candida]ii vor depune în scris scrisoare de inten]ie }i CV la secretariatul Camerei, cu cel pu]in
15 zile înainte de dat prev@zut@ pentru selec]ie;
 cel târziu pân@ la data difuz@rii anun]ului
public de angajare, Colegiul va alege prin vot
o Comisie de Evaluare a candidaturilor, format@ din 5 membri cu drept de vot ai Colegiului, care vor evalua individual, pe baza
unei fi}e tip, candidaturile }i le vor acorda
note de la 1 la 10. Candidatul cu cele mai
bune rezultate la fiecare criteriu va fi punctat
cu 10, iar ceilal]i vor primi punctaje propor]ionale, prin raportare procentual@ la nota
ob]inut@ de c@tre acest candidat. Media punctajelor acordate va reprezenta punctajul acordat respectivului candidat;
 rezultatul evalu@rii va fi comunicat candida]ilor, convoca]i de c@tre Comisie, cu cel pu]in 3 zile înainte de data anun]at@ pentru

A doua zi dup@ validarea în Adunarea general@, candidatul semneaz@ contractul de munc@
pe perioad@ nedeterminat@, contractul de management }i î}i începe mandatul. Dac@ candidatul selectat de c@tre Colegiu nu este validat,
procedura se repet@, f@r@ a putea dep@}i termenul total de 90 de zile.

adjunct ;
h) sanc]ioneaz@ disciplinar }i material personalul angajat, potrivit prevederilor acestui Statut, regulilor }i regulamentelor Camerei;
i) nume}te }i revoc@ directorii de departamente sau de structuri teritoriale;

Art.88. Directorul general }i directorul general adjunct încheie cu Camera contracte individuale de munc@ pe perioad@ nedeterminat@. De asemenea, ei încheie cu Colegiul un Contract Cadru Multianual de Management, pentru
o perioad@ de 7 ani. Contractul va fi automat
reînnoit, pe perioade similare, dac@ to]i indicatorii anuali din cei 7 ani au fost realiza]i.

înlocuitorul de drept al Directorului General.
Acesta are permanent atribu]ia de a asigura
gestiunea material@, economic@ }i financiar@ a
Camerei, regularitatea }i corectitudinea înregistr@rilor contabile, de a efectua pl@]i pentru
Camer@ }i în numele Camerei, fiind reprezentantul legal al Camerei în rela]ia cu b@ncile.

Art.89. Poate fi angajat / angajat@ direc-

tor general o persoan@ care îndepline}te cumulativ urm@toarele condi]ii: studii superioare, cuno}tin]e certificate pentru minim o limb@ str@in@ de mare circula]ie interna]ional@, cuno}tin]e certificate de management al organiza]iilor }i management de proiect, minimum 5
ani experien]@ certificat@ în proiecte na]ionale
sau interna]ionale, minim 5 ani experien]@ în
conducerea unei firme cu capital majoritar privat, care în perioada în care a fost condus@ de
respectiva persoan@ a înregistrat anual profit,
nu a înregistrat incidente de plat@ confirmate
}i }i-a achitat obliga]iile c@tre bugetele publice
f@r@ întârzieri mai mari de 90 de zile }i f@r@
a apela la ree}alon@ri. Îndepliniera acestor
condi]ii trebuie dovedit@ cu documente legale.

Art.90. Contractul individual de munc@
al Directorul general este negociat de c@tre Colegiu }i semnat de c@tre Pre}edintele Camerei
sau unul dinte Vicepre}edin]ii în exerci]iu la
angajarea directorului general. Contractele individuale de munc@ ale celorlal]i angaja]i ai Camerei sunt încheiate }i semnate de c@tre
Directorul general.

Peisaj specific pentru Sibiu, “Ora}ul turnurilor” (39 de bresle)
pentru respectiva persoan@ înceteaz@ de drept
}i de fapt f@r@ alte formalit@]i. Încetarea se
notific@ în scris de c@tre directorul general.

Art.83. Încetarea mandatului sau demiterea unui membru al Consiliului Director
nu atrage dup@ sine desfacerea contractului de
munc@, ci doar pierderea func]iei respective.
Art.84. To]i membrii Consiliului Director

vor întocmi, semna }i depune la secretariatul
Camerei o declara]ie de interese, ce va men]iona firmele în care ace}tia sunt ac]ionari sau
asocia]i sau au interese, la cel mult 5 zile de
la numire. Declara]ia va fi reînnoit@, ori de câte
ori situa]ia din declara]ia existent@ se schim@.
În cazul unei decizii a Consiliului Director care
vizeaz@ o astfel de societate, membrul care a
men]ionat societatea în declara]ia sa de interese nu are drept de vot }i nu poate face
propuneri.

Art.85. Directorul general conduce operativ Camera între dou@ }edin]e ale Consiliului
Director. Directorul general reprezint@ }i angajeaz@ Camera în rela]iile juridce pe care aceasta le are cu persoane fizice sau juridice, angajeaz@ patrimoniul camerei }i nume}te membrii
Consiliul Director pentru mandate pe perioade
determinate.
Art.86. Directorul General este angajat
prin concurs public, pe baza unui dosar de
candidatur@. Toate CV-urile }i scrisorile de
inten]ie ale persoanelor care au candidat vor
fi publicate în presa local@ la maximum 3 zile
de la finalizarea selec]iei.

selec]ie. Candida]ii pot solicita explica]ii asupra
punctajelor }i pot vedea toate fi}ele de evaluare ale tuturor candida]ilor }i pot contesta
punctajele }i pot contesta rezultatele evalu@rii;
 în data anun]at@ pentru selec]ie se va întruni
Colegiul, care va fi convocat dup@ regulile
statutare de convocare }i va avea la ordinea
de zi numai angajarea directorului general. La
acest Colegiu vor fi invita]i to]i candida]ii.
Dac@ exist@ contesta]ii, Colegiul le va analiza
}i va decide, prin vot secret, aprobarea sau
respingerea lor. Candida]ii care au ob]inut cele
mai mari 3 punctaje vor prezenta Colegiului
activitatea lor anterioar@, motiva]ia de angajare
}i un plan de ac]iune realizat pe baza obiectivelor multianuale ale Camerei.
Colegiul va selecta directorul general, prin vot
secret, pe buletine pe care vor fi trecu]i cei 3
candida]i în ordinea punctajelor acordate de
c@tre Comisia de Evaluare. Este selectat@
director general persoana care ob]ine cel pu]in
13 voturi, la prima rund@, sau cel pu]in 10
voturi, la rundele urm@toare. Dac@ nici un candidat nu ob]ine 13 voturi, la prima rund@, se
organizeaz@ runde suplimentare la care particip@ primii doi clasa]i la prima rund@, pân@
când unul dintre ei ob]ine 10 voturi cel pu]in.
procedura se organizeaz@ }i dac@ sunt mai
pu]in de 3 candida]i, cu num@rul de candida]i
existen]i, dup@ regulile de mai sus.
Colegiul va convoca Adunarea General@, în
cadrul c@reia candidatul care a întrunit
condi]iile men]ionate mai sus este validat prin
vot, trebuind s@ întruneasc@ cel pu]in votul
„pentru” a cel pu]in jum@tate plus unu dintre
membrii cu drept de vot, înregistra]i în preziua convoc@rii respectivei Adun@ri.

Art.91. Directorul general poate fi demis
prin mo]iune ini]iat@ de c@tre membrii Colegiului }i validat@ de c@tre Adunarea General@.
O astfel de mo]iune poate fi ini]iat@, dac@ se
constat@ }i certific@ neîndeplinirea indicatorilor
anuali din Contractul cadru Multianual de Management, din vina conducerii executive. Pentru
aceasta, Colegiul va fi convocat statutar de
c@tre Comisia de cenzori }i va avea pe ordinea
de zi exclusiv analiza indicatorilor anului ce a
trecut. Mo]iunea este aprobat@ dac@ cel pu]in
12 membri ai Colegiului cu drept de vot deliberativ voteaz@ pentru mo]iune, prin vot nominal deschis. O astfel de mo]iune poate fi convocat@ numai în luna ianuarie, dac@ indicatorii
angaja]i prin contract pentru anul anterior nu
au fost îndeplini]i. Nu sunt considera]i neîndeplini]i indicatorii a c@ror realizare a depins
direct de hot@râri ale Colegiului }i pentru care
hot@rârile luate de c@tre Colegiu au împiedicat
managementul s@ realizeze respectivii indicatori sau dac@ Colegiul a amânat realizarea indicatorilor sau dac@ au fost stabili]i indicatori
pentru a c@ror realizare nu sunt asigurate resurse. Dac@ mo]iunea este aprobat@ de c@tre
Colegiu, acesta convoac@ Adunare General@/
Adunare General@ a Reprezentan]ilor în sesiune extraordinar@, pentru a valida decizia. Decizia Colegiului este considerat@ validat@, dac@
c@tre cel pu]in jum@tate plus unu dintre membrii cu drept de vot pe care îi are Camera în
preziua convoc@rii voteaz@ „pentru”demitere.
Dac@ directorul general este demis astfel, atribu]iile acestuia în totalitate, sunt preluate de
c@tre directorul general adjunct, ca interimar.
Dac@ în 90 de zile de la data la care postul
de director general a devenit vacant el nu este
ocupat, în condi]iile prezentului Statut, indiferent de motiv, directorul general adjunct aflat
în func]ie la data la care postul de director
general a devenit vacant, ocup@ de drept postul de director general.
Art.92. Atribu]iile directorului general
sunt urm@toarele :
a) semneaz@, cu Colegiul Camerei, un Contract
Cadru de Management Multianual, pentru o
perioad@ de 7 ani, ce devine document de referin]@ pentru analizarea activit@]ii sale, a directorului general adjunct }i a întregului Consiliu
Director;
b) semneaz@ anual, cu Colegiul, un Act adi]ional la Contractul Cadru de management multianual, ce va prevedea indicatorii anuali de succes.
c) nume}te }i revoc@ membrii Consiliului Director, conduce Consiliul Director;
d) selecteaz@ }i angajeaz@ personalul salariat al
Camerei, concediaz@ personalul Camerei, pe baza
deciziilor Consiliului Director, în condi]iile legii;
e) stabile}te nivelul lunar de salarizare pentru
angaja]i, în limita Bugetului de Venituri }i
Cheltuieli anual aprobat, pe baza deciziei Consiliului Director;
f) asigur@ conducerea curent@ }i permanent@
a întregii activit@]i a Camerei }i duce la îndeplinire hot@rârile Consiliului Director, Colegiului de Conducere }i ale Adun@rii Generale;
g) nume}te }i angajeaz@ directorul general

Art.93. Directorul General Adjunct este

Art.94. Camera î}i organizeaz@ activit@]ile dup@ principiul teritorial }i structuralfunc]ional. Structural-func]ional, Camera este
organizat@ în departamente. Acestea sunt conduse de directori de departament. Directorii de
departament sunt numi]i de c@tre directorul
general, pe perioade determinate.Directorul general adjunct este numit pe perioad@ nedeterminat@, pentru a putea asigura coerent func]iile de gestiune }i coordonare a resurselor
Camerei. Directorul general adjunct este membru de drept, din momentul numirii sale, în
Consiliul Director. Directorul general adjunct
va avea obligatoriu studii superioare în domeniul economic. Poate fi numit director al unui
departament sau structur@ teritorial@ o persoan@ fizic@ care nu are contract de munc@ cu
Camera, dar are un alt tip de contract, prin
care i s-au delegat atribu]iuni ca persoan@ fizic@ sau ca reprezentant al unei persoane juridice c@reia i s-au delegat atribu]iuni. Angaja]ii
cu contract de munc@ ai Camerei, cât }i cei
care încheie orice form@ de contract cu Camera, având drept scop îndeplinirea uneia sau
a mai multora dintre atribu]iunile acesteia, î}i
desf@}oar@ activitatea la oricare dintre adresele din ]ar@ sau str@in@tate la care Camera are
deschise filiale, sucursale, birouri sau puncte
de reprezentare, având dreptul s@ li se deconteze, în condi]iile legii cheltuielile suplimentare ocazionate de eventuale deplas@ri sau deleg@ri. Directorul general adjunct va coordona
direct Departamentului Economic, Financiar }i
Administrativ }i este direct r@spunz@tor de gestionarea patrimoniului Camerei }i de respectarea întocmai a legisla]iei în vigoare. Acesta/
aceasta r@spunde de legalitatea, necesitatea }i
oportunitatea pl@]ilor ce vor fi f@cute }i propune spre semnare documentele de plat@ sau
semneaz@ documentele de plat@, numai dup@
ce se asigur@ asupra legalit@]ii, oportunit@]ii }i
necesit@]ii acestora.
Art.95. Angaja]ii Camerei }i ai S.C.
Exposib Interna]ional Travel S.R.L. au dreptul
la acoperirea de c@tre angajator a 40& din
valoarea preg@tirii profesionale, finalizat@ cu
atestare legal certificat@, necesare pentru completarea competen]elor profesionale necesare
pentru buna desf@}urare a activit@]ii. Angaja]ii
Camerei }i ai S.C. Exposib Interna]ional Travel
S.R.L. au dreptul la reducerea programului zilnic
de lucru la 6 ore, pentru participarea la cursuri
de perfec]ionare sau post universitare, pentru
o perioad@ de maximum 6 luni, în decursul
fiec@ror 5 ani de activitate pe baz@ de contract
de munc@ pe perioad@ nedeterminat@.

Capitolul VII: PATRIMONIUL
{I VENITURILE CAMEREI
Art.96. Patrimoniul Camerei este format
din bunurile mobile }i imobile de]inute de
aceasta.
Art.97. Veniturile Camerei se constituie din:
a. taxe de înscriere, reînscriere }i cotiza]ia

membrilor;
b. tarifele percepute pentru activit@]ile efectuate în conformitate cu legisla]ia în vigoare }i
cu prevederile statutare;
c. comisioane;
d. venituri realizate din activit@]i desf@}urate în
condi]iile legii }i pe baza statutului;
e. subven]ii, sponsoriz@ri, finan]@ri }i dona]ii
ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
f. venituri/dividende ale societ@]ilor comerciale
la care Camera este ac]ionar@ sau asociat@;
g. tarife aferente unor activit@]i concesionate
din partea statului;
h. chirii percepute;
i. subven]ii/contribu]ii de la bugetul statului
pentru exercitarea activit@]ilor de interes general;
j. orice alte venituri realizate din activitatea desf@}urat@, în condi]iile prev@zute de statut }i de
legisla]ia în vigoare.

Art.98. Exerci]iul financiar al Camerei
începe la 1 ianuarie }i se încheie la 31 decembrie din anul respectiv. Modul e utilizare a subven]iilor de la bugetul de stat este supus controlului Cur]ii de Conturi. Camera este obligat@ ca, în termen de 30 de zile de la aprobarea
Bugetului de venituri }i cheltuieli, de c@tre Adunarea General@/Adunarea General@ a Reprezen-

tan]ilor, s@ îl publice în Buletinul Camerei

Art.99. Camera va contribui la acoperirea în parte a cheltuileilor de func]ionare
ale Camerei Na]ionale, în condi]iile legii.

Capitolul VIII:
CONTROLUL FINANCIAR AL CAMEREI
Art.100 Controlul gestiunii Camerei va fi
efectuat de o Comisie de Cenzori, aleas@ de
Adunarea General@/Adunarea General@ a Reprezentan]ilor, compus@ din 3 persoane cu
studii superioare economice, din care cel pu]in
dou@ s@ aib@ calificarea de expert contabil.
Cenzorii trebuie s@ fie independen]i, f@r@ rela]ii
de rudenie sau comerciale, fa]@ de membrii
Colegiului }i fa]@ de membrii Consiliului Director. Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani. Comisia de Cenzori
r@spunde pentru activitatea sa de control în
fa]a legii }i a Adun@rii Generale/Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor. Comisia de Cenzori î}i
va exercita oricând activitatea sa, dar nu mai
pu]in de o dat@ pe trimestru, când efectueaz@
verific@ri operative. Comisia de Cenzori controleaz@ gestiunea Camerei, verific@ executarea
bugetului, opera]iunile financiar-contabile, supravegheaz@ regularitatea eviden]elor }i prezint@
Adun@rii Generale/Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor raportul lor în sesiunile corespunz@toare. La sfâr}itul anului financiar, Comisia de Cenzori examineaz@ contul de gestiune al anului expirat, situa]ia financiar@ }i
inventarul }i întocme}te un raport, care se
ata}eaz@ la darea de seam@ anual@ a Colegiului de Conducere al Camerei, se public@ în
Buletinul Oficial al Camerei, împreun@ cu execu]ia bugetar@.Dac@ descoper@ nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori le aduce la cuno}tin]a Pre}edintelui Camerei ori, dup@ caz, Colegiului de Conducere sau Adun@rii Generale/
Adun@rii Generale a Reprezentan]ilor.

Capitolul IX : RELA[IILE
CU AUTORIT~[ILE PUBLICE
Art.101. Camera sprijin@ autorit@]ile administra]iei publice în scopul dezvolt@rii economico - sociale a zonei. Camera reprezint@ }i
ap@r@ interesele membrilor în cadrul comisiilor
tripartite }i de specialitate, precum }i în cadrul
consiliilor }i comitetelor de lucru înfiin]ate pe
lâng@ autorit@]ile publice. Camera poate face
parte din comisiile tripartite }i de specialitate,
precum }i din consiliile }i comitetele de lucru
înfiin]ate pe lâng@ autorit@]ile publice locale, jude]ene }i/sau la nivel regional. Camera formuleaz@ puncte de vedere în leg@tur@ cu proiectele legislative, actele normative }i reglement@rile ce ]in de domeniul economic, pe
care le înainteaz@ Camerei Na]ionale }i/sau
autorit@]ilor competente. Camera furnizeaz@ gratuit autorit@]ilor administra]iei publice locale,
jude]ene, regionale }i centrale, la cerere, informa]ii din domeniul de activitate, solicitate în
conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.
Art.102. Autorit@]ile administra]iei publice locale, jude]ene, regionale }i centrale sunt
obligate s@ acorde sprijin Camerei, în vederea
realiz@rii scopului pentru care a fost înfiin]at@
}i a realiz@rii ac]iunilor pe care le ini]iaz@, în
folosul dezvolt@rii economice. Autorit@]ile administra]iei publice locale, jude]ene, regionale }i
centrale sunt obligate s@ ofere, f@r@ plat@, în
condi]iile legii, la cererea Camerei, toate informa]iile cu caracter public necesare exercit@rii
atribu]iilor sale.

Capitolul X: ASOCIEREA CAMEREI
Art.103. Camera poate stabili raporturi
de cooperare sau de asociere cu alte Camere
de Comer] }i Industrie, asocia]ii de afaceri,
autorit@]i publice, precum }i cu persoane fizice }i juridice, pentru desf@}urarea de activit@]i de interes economic sau social.
Art.104. Asocia]iile constituite, în condi]iile prezentului Statut pot deveni persoane
juridice, în condi]iile legii, desf@}urând activitatea potrivit statutelor proprii.

Capitolul XI:
DISPOZI[II TRANZITORII {I FINALE
Art.105. Nulitatea în parte sau în totalitate a unui articol nu afecteaz@ restul articolelor, care r@mân în vigoare.
Art.106. Acest Statut intr@ în vigoare în
9 ianuarie 2008, dat@ la care toate variantele
anterioare de Statut sunt abrogate. Adunarea
General@ a Reprezentan]ilor a aprobat prezentul Statut, în sesiunea sa din data de 8 ianuarie 2008, }i a împuternicit expres pe doamna Rodica COM~NI[~ }i pe doamna Anamaria
GÎNDIL~, s@ o reprezinte în ceea ce prive}te
autentificarea acestui Statut..
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La bursa sibian@,

Sc@derile cota]iilor au adus milioane investitorilor pe pozi]ii de vânzare

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS
La bursa din Sibiu, s@pt@mâna în
curs a debutat cu o lichiditate ridicat@,
fiind încheiate peste 14.000 contracte
din 2293 tranzac]ii. Valoarea rulajului
s-a cifrat la 49,6 milioane de lei, iar
num@rul pozi]iilor futures a crescut, dep@}ind pragul de 44.000. Tranzac]iile
au fost realizate pe fondul sc@derilor
de pre], situa]ie care predomin@ în cazul derivatelor pe ac]iuni, înc@ de la
începutul anului. „Sc@derile au continuat }i luni, îngro}ând }i mai mult profiturile speculatorilor pe vânzare. În
acela}i timp, num@rul ridicat al tranzac]iilor cu contracte call indic@ fie
tente de optimism pentru evolu]ia
viitoare, fie faptul c@ investitorii iau in
calcul strategii de protec]ie a plasamentelor short de pe futures”, a explicat un broker din pia]@. Dac@ derivatele pe ac]iuni }i-au continuat traseul descendent, pe segmentul derivatelor având ca activ suport cursul de
schimb leu/euro s-au consemnat din
nou cre}teri, moneda unic@ dep@}ind,
în urma unei aprecieri de 2,81 bani,
pragul de 3,71 lei pentru luna martie.
Pentru septembrie, euro a fost evaluat
la un pre] de 3,725 lei, în urma unei
acumul@ri de 3,5 bani. {i pre]ul aurului a continuat s@ creasc@, uncia ajungând, pentru martie, la 900 dolari, dup@
ce a câ}tigat 12 USD. În acest context, au fost încheiate 109 contracte
leu/euro }i 11 contracte SIBGOLD.
DESIF 5 au atras cel mai bun rulaj al
}edin]ei de luni, fiind preferate pentru
7552 contracte. Pentru scaden]a martie, ele au fost cotate la 3,9788
lei/ac]iune, în sc@dere cu 7,15 bani iar
pentru scaden]a iunie, la 4,2332 lei/ac-

]iune, în minus cu 3,22 bani. S-a putut observa din nou tranzac]ionarea }i
celor mai îndep@rtate scaden]e, septembrie }i decembrie, pentru care
DESIF 5 au pierdut câte 2,46 }i 4,65
bani, închizând la 4,4001, respectiv 4,5
lei/titlu. {i DESIF 2 }i-au onorat statutul cu aproape 6000 contracte, care leau propulsat pe locul secund. Pentru
scaden]a la trei luni, DESIF 2 au fost
evaluate la 3,1802 lei/ac]iune, pierzând
3,47 bani. DESIF 2 iunie au pierdut, la
rândul lor, 4,3 bani, fiind cotate al
3,297 lei/ac]iune. Dac@ termenul septembrie nu a intrat, de aceast@ dat@, în
vederile investitorilor, ace}tia s-au orientat c@tre scaden]a decembrie, pentru
care DESIF 2 au fost cotate la 3,55
lei/ac]iune, în sc@dere cu 14,88 bani.
O lichiditate în urcare s-a consemnat
pe una din vedetele de alt@ dat@ ale
pie]ei sibiene, derivatele TLV care au
atras 135 contracte }i au completat
podiumul zilei. DETLV martie au fost
cotate la 86,5 bani/ac]iune, în sc@dere
cu 2,51 bani, iar DETLV iunie la 90,11
bani/ac]iune, în minus cu 2,99 bani.
Pre]urile futures nu s-au oprit din
sc@dere nici în cea de-a doua }edin]@
de tranzac]ionare a s@pt@mânii. Deprecierile au fost consistente, iar volatilitatea ridicat@ a generat o lichiditate
foarte bun@, ce indic@ totalul de 18.541
contracte futures }i options încheiate
din aproape 3000 tranzac]ii. Ca urmare, }i valoarea rulajului a fost una
ridicat@, ajungând la 65,3 milioane lei.
Conform Mirabelei Coss, broker la
SSIF Broker Cluj, „începutul de s@pt@mân@ nu a reu}it s@ readuc@ optimismul investitorilor din pia]a sibian@,
care au v@zut din nou pre]urile pe
sc@dere. {tirile de pe piata româneasc@, cât }i de pe pie]ele interna]ionale au împins cota]iile în jos, aducând câ}tiguri importante speculatorilor pe pozi]ii de vânzare”. La închidere, num@rul pozi]iilor deschise a
coborât u}or sub pragul de 42.000.
Conform sursei citate, ”sc@derea num@rului pozi]iilor futures vine pe fondul apropierii de o serie de suporturi

importante ale cota]iilor, marcarea profiturilor fiind iminent@, din motive pur
psihologice”. {edin]a de mar]i a atras
aten]ia, în mod special, prin num@rul
ridicat de contracte încheiate pe derivatele SIBGOLD martie, care au devenit din ce în ce mai uzitate de investitori. Cele 60 contracte au fost
realizate la pre]uri între 899,9 }i 905
dolari/uncie, pentru ca la închidere
pre]ul acesteia s@ se stabilizeze la 900
USD, în sta]ionare. Num@rul pozi]iilor
deschise pe derivatele pe aur a crescut, ajungând la 238. În opinia Mirabelei Coss, „interesul deosebit care se
manifest@ pe derivatele pe aur, se
explic@ prin faptul c@, de regul@, acesta este privit pe pie]ele mature ca
refugiu în situa]ii de pia]@ dificile”. Cea
mai bun@ evolu]ie au avut-o DESIF 5,
cu peste 10.400 contracte. Dintre acestea, aproape 10.000 au fost realizate
pe scaden]a martie 2008, pentru care
cota]iile au variat între 3,875 }i 4,02
lei. Ultimele tranzac]ii au fost încheiate
la 3,9 lei/ac]iune, ilustrând o sc@dere
de 7,88 bani. Pentru iunie, DESIF 5 au
fost evaluate la 4,1505 lei/ac]iune, în
sc@dere cu 8,27 bani. DESIF 2 s-au
men]inut pe locul secund, cu 7515 contracte. Pe scaden]a scurt@, pre]urile
s-au încadrat între 3,086 }i 3,215 lei,
cota]ia de la închidere, cifrat@ la 3,1
lei/ac]iune, fiind cu 8,02 lei/ac]iune în
raport cu cea anterioar@. Pentru iunie
DESIF 2 au fost evaluate la 3,217
lei/titlu, în sc@dere cu 8 bani. DETLV
au bifat o nou@ zi pe locul trei în top
cu 118 contracte. Pentru martie, ele au
fost cotate la 86 bani/ac]iune, în sc@dere cu 0,5 bani, iar pentru iunie la 88,15
bani/ac]iune, în sc@dere cu 1,96 bani.

Câ}tiguri de peste un milion de euro,
într-o singur@ zi, pentru vânz@tori
Sesiunea de tranzac]ionare de la
mijlocul s@pt@mânii s-a încheiat prin
stabilirea unui nou maxim de lichiditate pe luna în curs. Au fost încheiate
19.600 contracte, din 2739 de tranzac]ii, valoarea aferent@ transferurilor

urcând la 64,4 milioane lei. Plasamentele au fost încheiate în contextul
continu@rii accentuate a deprecierilor,
care au îngro}at din nou profiturile
investitorilor ce s-au orientat c@tre
tranzac]iile short. Conform unui broker
din pia]@, „deprecierile de pe DESIF 2
}i DESIF 5 au f@cut ca shorterii s@
acumuleze în conturi peste un milion
de euro, într-o singur@ zi, a}a cum
indic@ diferen]a dintre pre]ul de închidere de mar]i }i minimele atinse
miercuri”. Pe parcursul }edin]ei, s-a
eviden]iat }i cre}terea num@rului de
pozi]ii futures, fiind înregistrate 4124
deschideri, care au dus totalul general
peste pragul de 46.000. Despre continuarea trendului descendent, Remus
Stoica, directorul sucursalei Sibiu a
Nova Invest, a declarat: „%n func]ie de
analiza tehnic@ ce arata spargerea
unor suporturi importante, dar }i de
}tirile fundamentale s-au resim]it ie}iri
masive ale capitalurilor str@ine de pe
spot. Ace}ti investitori au target-uri
bine definite }i ac]ioneaz@ acum înspre
acumularea de lichidit@]i de pe pia]a
spot. Este bine c@ c@ avem la îndemân@ instrumentele derivate prin care
investitorii afecta]i de sc@dere pot sa}i protejeze eficient portofoliile }i chiar

s@ speculeze cu rezultate excelente”.
Cu 10.100 contracte DESIF 5 au dominat transferurile. Pentru scaden]a scurt@, ele au evoluat între 3,713 }i 3,88
lei, închizând la 3,732 lei/ac]iune, în
sc@dere cu 16,8 bani. Pentru iunie, DESIF
5 au fost coate la 3,981 lei/ac]iune, în
minus cu 16,95 bani. DESIF 2 au încheiat o nou@ zi pe locul secund, cu
aproape 8500 contracte. Pentru martie, cota]ia de 2,939 lei/ac]iune a fost
stabilit@ în urma unei sc@deri de 16,1
bani în timp ce pentru iunie valoarea
de 3,08 lei/ac]iune a rezultat dup@ o
sc@dere de 13,7 bani. DETLV se men]in între preferatele investitorilor, cu
peste 200 contracte. Sc@derile de 2,5
}i 2,15 bani au dus cota]iile pentru
martie }i iunie la 83,5 }i 86 bani/titlu.
În pia]a op]iunilor, din ce în ce mai
lichid@ în acest debut de an, contractele call au f@cut legea cu o pondere de 89 & din rulaj. Conform lui
Stoica, „op]iunile call se tranzac]ioneaz@ bine, cu prime destul de bune,
ceea ce arat@ o urm@ de încredere în
revenirea pie]ei pe parcursul primului
trimestru”. Pre]ul unciei de aur s-a
aliniat }i el la direc]ia descendent@,
pierzând pentru scaden]a scurt@ 20
unit@]i, pân@ la valoarea de 880 USD.
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